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I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Toto nariadenie ustanovuje povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a
právnických osôb pri plnení opatrení na predchádzanie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu
prenosných ochorení ľudí a zvierat
§2
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1.

2.

Na zamedzenie vzniku prenosných chorôb a ich hromadného výskytu je každý v zmysle § 1
tohto nariadenia povinný vykonávať preventívne opatrenia:
a) ochrannú dezinfekciu (ničenie choroboplodných zárodkov)
b) ochrannú dezinsekciu (ničenie epidemiologicky závažných, alebo obťažujúcich
článkonožcov a hmyzu)
c) ochrannú deratizáciu (ničenie epidemiologicky závažných, alebo škodlivých
hlodavcov a iných živočíchov
Úrad verejného zdravotníctva a orgán štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti
môžu nariadiť ochrannú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov za účelom
predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení, alebo premnoženia choroboplodných
zárodkov, článkonožcov, hmyzu, hlodavcov a iných živočíchov, ktoré spôsobujú ohrozenie
ľudského zdravia a zdravia zvierat

II. ČASŤ
Všeobecná ochrana
§3
Povinnosti súvisiace s ochrannou dezinfekciou a reguláciou živočíšnych škodcov
1.

Ochrannú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov, ako preventívne opatrenia, v zmysle
§ 2 tohto nariadenia na území mesta Brezno, je povinná zabezpečiť každá fyzická osoba,
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá v zmysle platných právnych predpisov
vlastní, užíva alebo spravuje nehnuteľnosti (napr. bytové domy, rodinné domy, hospodárske
budovy,
objekty
výrobných
a nevýrobných
organizácií
a firiem,
objekty
poľnohospodárskych fariem, garáže, inžinierske siete, pozemky a pod.).

2.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú ochrannú dezinfekciu
a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť sú povinné:
a)
používať pri svojej činnosti len prípravky určené na daný účel,
b)
kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti,
c)
oznámiť začiatok každej takejto činnosti regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom. V oznámení uviesť aj miesto a čas vykonania
činnosti a druh prípravku, ktorý sa má použiť.
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vlastníkov, užívateľov alebo správcov nehnuteľností, ktorí sú takouto činnosťou
dotknutí, informovať a poučiť o ochrane pred prípadnými škodlivými účinkami
použitých prípravkov.
riadiť sa platnými technologickými predpismi a metodikou platnou pre výkon
ochrannej dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov.

3.

Finančné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s touto činnosťou je povinná uhradiť zo svojich
finančných prostriedkov každá fyzická, fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba,
ktorá vlastní, užíva alebo spravuje nehnuteľnosti v zmysle § 3 ods. 1 tohto nariadenia.

4.

Každý vlastník, užívateľ alebo správca nehnuteľnosti je povinný poskytovať osobám
uvedeným v § 7 tohto nariadenia na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú
k dispozícii, alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.
§4
Opatrenia pri výkone ochrannej dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov

1.

Pre zabezpečenie úspešného priebehu ochrannej dezinfekcie a regulácie živočíšnych
škodcov sú vlastníci, užívatelia alebo správcovia nehnuteľností v zmysle § 3 ods. 1 tohto
nariadenia povinní dodržiavať tieto opatrenia:
a) vyčistiť objekty, priľahlé priestory, nádvoria, pozemky a udržiavať ich v čistote tak, aby
neposkytovali choroboplodným zárodkom, článkonožcom, hmyzu, škodlivým
hlodavcom a iným živočíchom úkryt, možnosť zahniezdenia sa, obživu a množenie sa,
b) uskladňovať predmety v objektoch /napr. v skladoch, v pivniciach .../ tak, aby nebránili
oprávneným osobám túto činnosť vykonávať,
c) potraviny a krmivá uskladňovať podľa hygienických predpisov tak, aby bol znemožnený
ich prístup článkonožcom, hmyzu, škodlivým hlodavcom a iným živočíchom,
d) odpad z potravín, krmív /prípadne iného biologického odpadu/ odstrániť tak, aby
neslúžili ako potrava článkonožcom, hmyzu, škodlivým hlodavcom a iným živočíchom,
e) pri zistení zvýšeného výskytu závažných alebo obťažujúcich článkonožcov a hmyzu
alebo škodlivých hlodavcov a iných živočíchov požiadať oprávnené osoby
o vykonanie dezinfekcie alebo regulácie živočíšnych škodcov. Poskytnúť informácie
o ich výskyte a pohybe osobám uvedeným v § 7 ods. 2 tohto nariadenia,
f) dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia a riadiť sa pokynmi oprávnených osôb, ktorí
dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov vykonávajú,
g) zamedziť prístup holubov ku krmivu,
h) nekŕmiť voľne žijúce holuby, nevytvárať podmienky pre ich hniezdenie.

§5
Zásady vykonávania ochrannej dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov

1.

Mesto Brezno vykonáva ochrannú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov na území
mesta a v jeho prímestských častiach na základe vykonaného jarného alebo jesenného
prieskumu.

2.

V prípade značného premnoženia Mesto Brezno určí fyzickú alebo právnickú osobu
odborne spôsobilú vykonať prieskum a určiť stupeň premnoženia. Na základe zisteného
stupňa premnoženia rozhodne o celoplošnej alebo cielenej ochrane.
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3.

Pre organizovanie a riadenie ochrany (celoplošnej alebo cielenej) zriadi Mesto Brezno „
Koordinačnú komisiu“, ktorá pozostáva zo zástupcov nasledujúcich organizácií:
a) MsÚ Brezno
b) MsP Brezno
c) Technické služby Brezno
d) Regionálna veterinárna a potravinová správa Brezno
e) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
f) Správcovské bytové spoločnosti na území Mesta Brezna
g) DALKIA, a. s. Brezno
h) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., prevádzka ČOV Brezno.

4.

Mesto Brezno na odporúčanie koordinačnej komisie:
a) určí termín a spôsob vykonania celoplošnej alebo cielenej ochrany,
b) vhodným spôsobom zabezpečí informovanosť všetkých dotknutých osôb (§ 3 ods.1
tohto nariadenia) a určí opatrenia za účelom bezproblémového vykonávania ochrannej
dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov.

5.

Koordinačná komisia:
a)
koordinuje a kontroluje činnosť vykonávania ochrannej dezinfekcie a regulácie
živočíšnych škodcov,
b) počas výkonu ochrany pravidelne zasadá, sleduje jej priebeh a rieši aktuálne problémy,
c) v spolupráci s oprávnenými osobami vykonávajúcimi ochrannú činnosť vyhodnocuje jej
priebeh.

6.

Oprávnené osoby, ktoré túto činnosť vykonávajú predložia koordinačnej komisii na určený
termín plán organizačného zabezpečenia prác.

7.

Zostavovanie pracovného plánu si vyžaduje nasledovný pracovný postup:
a) prieskumné práce, v rámci ktorých sa určí:
- miesto a zdroj výskytu,
- druh,
- stupeň výskytu,
- potreba odstránenia stavebných závad alebo likvidácie skládok odpadu,
- celková plocha zásahu a plán rozloženia nástrah
b) prípravné práce, ktoré si vyžadujú:
- naplánovať vhodné obdobie
- zabezpečiť oznam pre verejnosť s uvedením dátumu začatia prác ochrany
c) určiť spôsob ochrany a prostriedky,
d) zabezpečiť:
- ochranné a bezpečnostné opatrenia,
- kontrolu počas ochrannej činnosti a evidenciu prác,
- pracovnú mapu, ako prílohu k plánu postupu prác,
e) vypracovať podrobný harmonogram činnosti (časový a miestny).

8.

Pred začatím, ako aj počas prác je každá osoba v zmysle § 3, ods. 1 tohto nariadenia povinná
dodržiavať opatrenia uvedené v § 4 tohto nariadenia.

9.

Oprávnené osoby poverené prieskumom kontrolujú priebeh činnosti vo vzťahu k ochrane
zdravia ľudí a zvierat, kvalitu vykonaných prác a zistené nedostatky hlásia Koordinačnej
komisii, ktorá zabezpečuje ich odstránenie.
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§6

Pri výskyte nebezpečných nákaz zvierat (v poľnohospodárskom podniku, na farme, alebo
u drobnochovateľov v meste), podľa rozsahu ohniska, nariadi vykonať ochrannú dezinfekciu
a reguláciu živočíšnych škodcov osobám (§ 3 ods. 1 tohto nariadenia) príslušný orgán veterinárnej
a potravinovej správy.

III. CASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§7
Spoločné ustanovenia
1.

2.

Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb –
podnikateľov a právnických osôb vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne
záväzných nariadení mesta Brezno.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) poverení pracovníci MsÚ Brezno
b) zamestnanci MsP Brezno
c) členovia koordinačnej komisie na vykonávanie dezinfekcie a regulácie živočíšnych
škodcov na území mesta Brezno
d) poverení pracovníci úradu verejného zdravotníctva
e) poverení pracovníci veterinárnej a potravinovej správy

§8
Sankcie
1.

2.

3.

Za porušenie ustanovení tohto nariadenia (v zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov) môže primátor mesta Brezno fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie alebo právnickej osobe uložiť pokutu do výšky 6 638,- €.
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v priestupkovom
konaní do výšky 166,- €.
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v blokovom
konaní do výšky 33,- €.
§9
Zrušovacie ustanovenie

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno
č. 04/2008 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (DDD) na území mesta Brezno,
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 124/2008 zo dňa 01. 10. 2008.
§ 10
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno uznesením
č. 111/2011 dňa 23. 08. 2011 a nadobúda účinnosť dňa 22. 09. 2011.

