
                                                      
            
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Drahovce 
 

č. 2/2007 
 

o  vykonávaní  deratizácie na  území obce Drahovce 
_____________________________________________________ 
 
         

Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach, 
   
     v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov s poukázaním na ustanovenie  § 33 ods. 1 písm. f.) zákona č. 126/2006 Z. z. 
o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a §  12 ods. 2 písm. g) 
zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a doplnení 
niektorých zákonov  sa uznieslo ma tomto Všeobecne záväznom nariadení o vykonaní 
deratizácie na území obce Drahovce ( ďalej len „ VZN „). 
 
                                                  Úvodné ustanovenie 
                                                           
                                                                Čl.1 
   
     1./ Na ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných chorôb a zabráneniu šírenia 
prenosných ochorení zo zvierat na ľudí sa nariaďuje vykonať celoplošnú deratizáciu na území 
obce Drahovce. 
 
     2./ Deratizáciu podľa ods. 1 vykonať 2 krát ročne a to , na začiatku jesene a na konci 
zimy. 
 
     3./ Vlastníci, užívatelia alebo správcovia ( ďalej len „ vlastník „ ) pozemkov a stavieb sú 
povinní udržiavať tieto nehnuteľnosti v čistote a sústavne z nich odstraňovať  odpady 
a nevytvárať skládky, ktoré môžu byť zdrojom obživy a ukrývania sa hlodavcov.   
 
                                                                 Čl. 2 
 
     Uvedené všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na : 
 
a./ vlastníkov alebo správcov obytných domov, 
b./ vlastníkov rodinných domov a rekreačných a podobných chát 
c./ vlastníkov výrobných objektov, prevádzok, organizácií, neobývaných objektov a pod.  
 
                                               Spôsob vykonania deratizácie 
 
                                                                  Čl. 3 
 
     1./ Deratizáciu vykonávajú organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. 
 



     2./ Vlastník malej nehnuteľnosti ( napr. rodinný dom, chata a pod. )  môže deratizáciu 
v tejto nehnuteľnosti vykonať aj sám, ale musí sa pri kontrole preukázať dokladom o nákupe 
deratizačného prípravku. 
 
                                                                    Čl. 4 
 
     1./ Vlastníci nehnuteľností sú povinní umožniť vstup do týchto nehnuteľností 
pracovníkom uskutočňujúcim deratizáciu. 
 
     2./ Počet návnad s prihliadnutím na veľkosť objektu, stanovia pracovníci organizácie 
vykonávajúci deratizáciu na mieste. 
 
                                                                   Čl. 5 
 
     1./ Úhrady za deratizáciu je povinný znášať vlastník nehnuteľnosti. 
    
                                                                Kontrola  
 
                                                                   Čl. 6 
 
     1./ Kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z tohto VZN pre vlastníkov vykonáva obec 
prostredníctvom kompetentných pracovníkov ObÚ v spolupráci s príslušným hygienikom. 
 
     2./ Vlastníci nehnuteľností sú povinní umožniť kontrolným orgánom uvedeným v ods. 1 
vstup do svojich nehnuteľností. 
 
                                                                 Sankcie 
 
     Sankcie za nedodržanie povinností  upravených v tomto VZN upravuje osobitný predpis. 
(1) 
 
     
                                                                Účinnosť      
 
     Toto VZN nadobúda účinnosť po schválení OZ pätnástym dňom odo dňa zverejnenia na 
úradnej tabuli obce Drahovce. 
                                                                                          
 
                                                                                                      Emil Hubinák 
                                                                                                       starosta obce 
 
______________________ 
 
(1) § 29 ods. 1 písm. h ) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
 
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 15.08.2007 


