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Návrh VZN  zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 25.11.2014. 

VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 16.12.2014. 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2015. 

 

 

 

 

Mesto Nová Dubnica na základe § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vydáva toto: 

 

  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2014  

o vykonávaní dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov  

na území mesta Nová Dubnica 
  

 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia, predmet úpravy 

 

 

1. Mesto Nová Dubnica v súlade s §4 ods.3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení pri výkone samosprávy zabezpečuje udržiavanie čistoty  v meste, utvára 

a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné 

prostredie. Pravidelné vykonávanie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov je jednou 

z podmienok zabezpečenia čistoty  a zdravých podmienok života  v meste.  

 

2. Všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje  práva  a  povinnosti 

fyzických a právnických osôb pri plnení  opatrení na predchádzanie vzniku, šírenia a na 

obmedzenie výskytu prenosných ochorení ľudí a zvierat  v súlade so zákonom NR SR č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného  zdravia  a  o  zmene  a  doplnení  

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane zdravia“) a  zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti. 

3. Fyzické osoby sú povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochorení a opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva (§51 od. 1 

písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia). 

 

4. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú povinné zabezpečiť na zamedzenie 

vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu 

živočíšnych škodcov  (§52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia) a používať pri vykonávaní dezinfekcie alebo regulácie 

živočíšnych škodcov ako bežnej činnosti (ktorá je súčasťou čistenia a bežných 

technologických a pracovných postupov), len prípravky určené na daný účel a kontrolovať 

účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti (§52 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia). 
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5. Orgány  verejného zdravotníctva  a  orgány  štátnej správy  vo veterinárnej oblasti môžu 

podľa miery výskytu nariadiť cielenú alebo celomestskú dezinsekciu a deratizáciu zameranú 

na predchádzanie vzniku a na zamedzenie šírenia  prenosných ochorení spôsobených 

premnožením škodlivých článkonožcov alebo hlodavcov. 

 

6. Dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov je bežnou činnosťou, ktorá má byť 

súčasťou čistenia a bežných technologických a pracovných postupov, a pri ktorej je každý 

povinný používať len prípravky určené na daný účel a kontrolovať účinnosť a efektívnosť 

vykonanej činnosti (§52 ods. 1 písm. k) zákona  č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia). 

 

7. Dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov je nutné vykonávať takým spôsobom, aby 

nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu zložiek životného prostredia a poškodeniu iných 

živočíšnych druhov ako tých, na ktoré bola určená.  

 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

 

1. Regulácia živočíšnych škodcov je súbor opatrení: 

a) na likvidáciu epidemiologicky  závažných alebo obťažujúcich článkonožcov - t.j. 

ochranná dezinsekcia, 

b) na ničenie epidemiologicky závažných alebo škodlivých  hlodavcov   - t.j. ochranná 

deratizácia. 

 

2. Deratizácia je proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov najmä v 

obytných priestoroch. Je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú 

pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor. V rámci chemickej  deratizácie sa používajú  

jedy nazývané rodenticídy. 

 

3. Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných 

článkonožcov, predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky 

škodlivé článkonožce (napr. šváby, ploštice, blchy, vši, komáre, mravce a pod.), ktorí môžu 

byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch. 

 

4. Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu 

choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov. Používajú sa pri nej fyzikálne i 

chemické prostriedky, ktoré ničia živé organizmy na predmetoch.  

 

 

Čl. 3 

Povinnosti mesta 

 

1.       Mesto Nová Dubnica na účely tohto VZN je povinné: 

a)  plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené úradom verejného zdravotníctva 

alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva,  

b)  spolupracovať s úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva pri plnení ich úloh a poskytovať im údaje a informácie, ktoré majú k dispozícii 

alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.  
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Čl. 4 

Preventívne opatrenia proti premnoženiu škodlivých článkonožcov alebo hlodavcov 

 

1. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá v zmysle platných zákonov vlastní, užíva               

alebo spravuje nehnuteľnosti (napr. bytové domy, rodinné domy,  objekty výrobných 

a nevýrobných organizácií, firiem, hospodárske budovy,  chovné objekty, garáže, objekty 

poľnohospodárskych fariem, inžinierske siete, pozemky, záhrady a záhradky, zariadenia pre 

deti a mládež, predškolské  a školské zariadenia, ubytovacie zariadenia, telovýchovno-

športové zariadenia, solárium a saunu, zariadenia spoločného stravovania a pod.), je povinná 

zabezpečiť preventívne opatrenia proti premnoženiu škodlivých článkonožcov alebo 

hlodavcov, a  to najmä: 

a) vyčistiť objekty, priľahlé priestory a nádvoria, udržiavať ich v poriadku a v čistote tak, 

aby neposkytovali hlodavcom a článkonožcom úkryt, možnosť  zahniezdenia  sa, obživu  a 

množenie sa, 

b) uskladniť a urovnať predmety v objektoch (napr. v skladoch, v pivniciach a pod.) tak, 

aby nebránili výkonu pracovníkom, ktorí budú dezinsekciu a deratizáciu vykonávať, 

c) správne uskladňovať potraviny a krmivo z dôvodu znemožnenia prístupu  hlodavcov 

a článkonožcov, 

d) uskladňovať odpadky potravín, krmív, prípadne iný biologický odpad tak, aby   

neslúžili ako potrava hlodavcom  a článkonožcom, 

e) zabezpečiť všetky otvory v objektoch (okná, dvere, praskliny v podlahách, 

kanalizačné rozvody, šachty a pod.) tak, aby sa zamedzilo možnému vnikaniu  škodlivých 

článkonožcov a hlodavcov do týchto objektov, 

f) pri zistení zvýšeného výskytu hlodavcov a článkonožcov poskytnúť informácie  o ich 

výskyte a pohybe bezodkladne povereným pracovníkom Mestského úradu v Novej Dubnici 

alebo Mestskej polícii. 

 

2. Uvedené preventívne opatrenia v zmysle bodu 1 je potrebné vykonávať priebežne 

podľa potreby počas celého roka. 

 

 

Čl. 5 

Povinnosti a opatrenia pri výkone ochrannej dezinsekcie 

a deratizácie 

 

1. Ochrannú dezinsekciu a deratizáciu je povinná zabezpečiť každá fyzická a právnická 

osoba, ktorá v zmysle platných zákonov  vlastní, užíva  alebo spravuje nehnuteľnosti na 

území mesta Nová Dubnica.  

 

2. Pri výkone ochrannej dezinsekcie a deratizácie  na svojom pozemku a nehnuteľnosti je 

každá osoba povinná: 

a) používať deratizačné prípravky na tento účel určené v nevyhnutne potrebnej miere na 

dosiahnutie účelu vykonávanej činnosti a dodržiavať návod výrobcu, 

b)  kontrolovať účinnosť prípravkov a likvidovať ich podľa návodu.  

 

3. Osoby oprávnené na výkon ochrannej dezinsekcie a deratizácie ako špeciálnej  

činnosti  podľa  osobitných predpisov sú povinné: 

a) informovať o začatí a ukončení dezinsekcie a deratizácie, poučiť vlastníkov,  

užívateľov a správcov objektov o ochrane pred prípadnými škodlivými     účinkami 

dezinsekčných a deratizačných prostriedkov na zdravie ľudí a   zvierat, voči ktorým výkon 
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dezinsekcie a deratizácie nesmeruje, pričom    vlastníci, užívatelia a správcovia objektov sú 

povinní tieto pokyny dodržiavať, 

b) označiť všetky objekty, v ktorých je dezinsekcia a deratizácia vykonávaná,   

c) používať pri vykonávaní dezinfekcie len prípravky určené na daný účel a kontrolovať 

účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti 

d) riadiť sa podľa platnej štandardnej metodiky pre výkon ochrannej dezinsekcie 

a deratizácie, 

e) po ukončení dezinsekcie a deratizácie nefunkčné návnady zlikvidovať, vyčistiť 

priestory od uhynutých tiel článkonožcov a hlodavcov alebo iných zvierat a podľa platných 

predpisov zabezpečiť ich likvidáciu,  

f) vyhotoviť protokol o vykonaní a odovzdaní prác podľa platných predpisov. 

 

4. Pre zabezpečenie úspešného priebehu dezinsekcie a deratizácie sú vlastníci, užívatelia 

alebo správcovia nehnuteľností povinní dodržiavať všetky   bezpečnostné opatrenia a riadiť sa 

podľa pokynov pracovníkov, ktorí   dezinsekciu a deratizáciu vykonávajú.  

 

5. Finančné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s výkonom ochrannej dezinsekcie 

a deratizácie, je povinná uhradiť si každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní, užíva 

alebo spravuje nehnuteľnosti na území mesta Nová Dubnica.  

 

6. Ochrannú deratizáciu sa v zmysle tohto VZN ukladá vykonať dvakrát ročne (jar, 

jeseň) všetkým vlastníkom, užívateľom alebo správcom bytových domov, objektov   

obchodných a výrobných prevádzok, hospodárskych budov, poľnohospodárskych     objektov, 

zariadení pre deti a mládež, predškolských a školských zariadení, ubytovacích zariadení, 

telovýchovno-športových zariadení, solária a sauny, zariadení spoločného stravovania 

a kanalizačných  sietí na území mesta Nová Dubnica. 

 

 

Čl. 6 

Povinnosti mesta pri výkone ochrannej dezinsekcie a deratizácie 

 

1. Mesto Nová Dubnica zabezpečí odborne vykonanú deratizáciu (prípadne podľa 

potreby dezinsekciu), všetkých objektov vo vlastníctve mesta Nová Dubnica vrátane plôch 

verejnej zelene, verejných priestranstiev a okolia stojísk na kontajnery v súlade s týmto 

nariadením. 

 

 

Čl. 7 

Zásady vykonávania cielenej a celomestskej dezinsekcie a deratizácie 

 

1. Pri premnožení hlodavcov alebo škodlivých článkonožcov na území mesta Nová 

Dubnica nariadi orgán verejného zdravotníctva všetkým subjektom podľa čl. 4 ods. 1 cielenú, 

tzv. ohniskovú alebo celomestskú, tzv. celoplošnú dezinsekciu alebo deratizáciu. 

 

2. Mesto Nová Dubnica zabezpečí v prípade potreby fyzickú osobu oprávnenú na 

podnikanie alebo právnickú osobu odborne spôsobilú na vykonanie prieskumu a určenia 

stupňa premnoženia škodlivých hlodavcov alebo článkonožcov.  
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3. Oprávnené osoby, ktoré vykonávajú cielenú alebo celomestskú dezinsekciu 

alebo deratizáciu, predložia plán jej organizačného zabezpečenia Mestu Nová Dubnica. Pri 

zostavovaní pracovného plánu je treba mať na zreteli tento  pracovný postup: 

a) prípravné práce, ktoré vyžadujú: 

- výber vhodného obdobia (v prípade hlodavcov - marec, apríl a september, október), 

- zabezpečenie oznamu verejnosti o dezinsekcii alebo deratizácii, 

- oznámenie dátumu začatia dezinsekcie alebo deratizácie mestu Nová Dubnica, 

b) prieskumné práce, v rámci ktorých sa určí: 

- miesto a zdroj výskytu hlodavcov alebo škodlivých článkonožcov, 

- druh zistených hlodavcov alebo článkonožcov, 

- potreba odstránenia stavebných nedostatkov, 

- celková plocha dezinsekcie alebo deratizácie a plán rozloženia návnad, 

c) určenie dezinsekčného alebo deratizačného spôsobu a dezinsekčných alebo 

deratizačných prostriedkov, 

d) ochranné a bezpečnostné opatrenia, 

e) kontrola a evidencia dezinsekčných alebo deratizačných prác,  

f) podrobný harmonogram dezinsekčných alebo deratizačných prác (časový a miestny). 

 

4.     Pred začatím a počas cielenej alebo celomestskej dezinsekcie a deratizácie je  každá 

osoba povinná dodržiavať opatrenia vydané mestom Nová Dubnica a poskytovať potrebné 

informácie a súčinnosť  pri vykonávaní prieskumných prác oprávnenými osobami. 

 

5. Na požiadanie Mesta Nová Dubnica alebo orgánu verejného zdravotníctva je  každý 

vlastník, užívateľ alebo správca nehnuteľnosti povinný predložiť doklady, preukazujúce 

plnenie povinností vykonávať deratizáciu a dezinsekciu v súlade s týmto nariadením.  

 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

  

1.  Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb   

vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení   Mesta Nová 

Dubnica.   

 

2.  Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 

a) pracovníci oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Novej Dubnici 

b) zamestnanci Mestskej polície mesta Nová Dubnica.  

 

3.  Za porušenie ustanovení tohto VZN je možné uložiť fyzickej osobe pokutu v zmysle 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za nesplnenie 

povinností tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou   oprávnenou na podnikanie 

je možné uložiť pokutu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

4.  Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 125 

dňa 11.12.2014  a  nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli 

mesta.  

 

  Ing. Peter Marušinec 

               primátor mesta 


