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Všeobecne záväzné nariadenie o celomestskej deratizácii č. 1/2003   

 v znení dodatku č.1 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre, na základe ustanovení §4 ods.3, písm.g), ustanovení § 
6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s 
ustanoveniami § 10 a § 13x, písm.a) zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov, sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 
VZN): 
 
     § 1 

 Predmet a účel 
 

1. predmetom VZN je úprava podmienok vykonávania celomestskej deratizácie, ktorou 
je časové a priestorové zosúladenie likvidácie hlodavcov na území mesta podľa 
postupu stanoveného mestom v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy; 

2. účelom VZN je zamedzenie vzniku prenosných chorôb a ich hromadný výskyt 
potláčaním populácie hlodavcov na území mesta Nitry; 

 
§ 2 

              Výkon deratizácie 
 

1. celomestská deratizácia bude vykonávaná každoročne v jarných a jesenných 
mesiacoch na území mesta Nitry; 

2. termín a podmienky výkonu celomestskej deratizácie vyhlási primátor mesta Verejnou 
vyhláškou; 

3. mesto pri výkone celomestskej deratizácie koordinuje jej priebeh a vykonáva kontrolu 
v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy; 

4. v lokalitách a objektoch, kde je výkon deratizácie hradený z rozpočtu mesta, mesto 
uskutočňuje výber firiem vykonávajúcich deratizáciu a kontroluje ich výkon; 

 
§ 3 

 Povinnosti vlastníkov a správcov nehnuteľností 
 

Vlastníci  a správcovia nehnuteľností sú povinní: 
1. zabezpečiť výkon deratizácie vo vlastných alebo spravovaných nehnuteľnostiach 

v termínoch určených v súlade s § 2 písm. 2 tohto VZN prostredníctvom právnických 
a fyzických osôb oprávnených vykonávať deratizáciu (ďalej len deratizátor); 

2. oznámiť na MsÚ Nitra, ktorý deratizátor bude vykonávať deratizáciu v predmetných 
nehnuteľnostiach; 

3. umožniť vstup pracovníkom uskutočňujúcim deratizáciu do užívaných alebo 
spravovaných nehnuteľností aj v prípadoch monitoringu a následných kontrol výkonu; 

4. dodržiavať pokyny pracovníkov vykonávajúcich deratizáciu; 
5. umožniť vstup a prehliadku nehnuteľností osobám povereným kontrolou výkonu 

celomestskej deratizácie; 
6. znášať náklady na deratizáciu zo svojich prostriedkov, pokiaľ nie sú hradené z iných 

zdrojov; 
7. dbať o účinný a kvalitný výkon deratizácie, aby sa zabránilo ďalšiemu výskytu 

a rozmnožovaniu hlodavcov; 
8. zabezpečiť preventívne opatrenia eliminujúce výskyt a rozmnožovanie hlodavcov 

v priebehu celého roka; 
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§ 4 

  Povinnosti deratizátorov vykonávajúcich deratizáciu 
 
Deratizátori sú povinní: 

1. spĺňať podmienky pre výkon deratizácie určené príslušnými platnými právnymi 
predpismi; 

2. poučiť vlastníkov, správcov nehnuteľností o ochrane pred škodlivými účinkami 
deratizačných prostriedkov na zdravie ľudí a zvierat; 

3. po vyhlásení termínu celomestskej deratizácie (§ 2 písm. 2 tohto VZN)  sú povinní 
deratizátori nahlásiť nehnuteľnosti, v ktorých budú vykonávať deratizáciu; 

4. vykonávať deratizáciu aj mimo časového harmonogramu celomestskej deratizácie 
v prípade zvýšeného výskytu hlodavcov v nehnuteľnostiach, v ktorých vykonali 
celomestskú deratizáciu podľa platných zmlúv; 

5. pri výkone deratizácie aplikovať stanovenú účinnú látku a formy nástrah, ktoré budú 
použité pri celomestskej deratizácii; 

 
§ 5 

               Kontrolná činnosť 
 
Kontrolu výkonu deratizácie vykonávajú: 

- orgány štátnej správy príslušné konať vo veciach ochrany zdravia a vo veciach 
veterinárnych 

- MsÚ v Nitre, oddelenie životného prostredia 
- poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Nitry 
- členovia výborov mestských častí mesta Nitry 
- osoby poverené primátorom mesta Nitry 
- zamestnanci Mestskej polície 

 
§ 6 

           Priestupky 
 
Porušovanie, resp. nedodržanie ustanovení tohto VZN sa postihuje: 

1. v prípade fyzických osôb ako priestupok podľa ustanovenia § 29 ods.1, písm.h) 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; 

2. v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej  na podnikanie pokutou až do 
výšky 6.638 €, v súlade s § 13 ods.8 písm.a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov; 

 
§ 7 

    Záverečné ustanovenia 
 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 10/1993 o celomestskej 
deratizácii; 

2. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní VZN č. 1/2003 dňa 19.06.2003. 
Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského 
úradu v Nitre, t.j. 11.7.2003 a platí na celom území mesta Nitry. 

 
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2003 bol schválený na 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 11.12.2008 uznesením č. 400/2008-MZ 
a nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. 01.01.2009. 
 
        Ferdinand Vítek                  Ing. Zdenka Tóthová 
     primátor mesta Nitry      prednostka MsÚ Nitra 


