
Mestské zastupiteľstvo Krompachy 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  č.2 / 1998 
 

o povinnom ničení hlodavcov v meste Krompachy 
  
 
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 6 a 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v platnom znení, zákona č. 17 /1992 Zb. o životnom prostredí v platnom 
znení a zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v platnom znení, pre zamedzenie 
vzniku prenosným chorobám,  v y d á v a   toto 

 
všeobecne záväzné nariadenie 

o povinnom ničení hlodavcov v meste Krompachy, 
 

ktorým nariaďuje 
hromadnú deratizáciu ničenia hlodavcov na území mesta Krompachy. 

 
§  1 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Deratizácia bude vykonaná na celom území mesta Krompachy v mesiaci apríl a máj 1998 

podľa harmonogramu, ktorý vypracuje deratizačná firma. 
2. Deratizačnú firmu pre celé územie mesta zabezpečí Mestský úrad v Krompachoch ( oddelenie 

výstavby a životného prostredia ). Táto firma zabezpečí aj následnú kontrolu účinnosti 
celoplošnej deratizácie v Krompachoch. 

 
§  2 

Základné ustanovenia 
 
  
1. Za vykonanie deratizácie sú zodpovední všetci vlastníci a správcovia nehnuteľností, 

nachádzajúcich sa na území mesta Krompachy, vrátane vlastníkov rodinných domov. 
2. Úlohy súvisiace s celoplošnou deratizáciou mesta bude zabezpečovať oddelenie výstavby a 

životného prostredia Mestského úradu v Krompachoch v úzkej spolupráci s koordinačnou 
komisiou mesta. 

3. Kontrolu úloh spojených s celoplošnou deratizáciou zabezpečí koordinačná komisia mesta, 
ktorú ustanoví primátor mesta Krompachy. Táto komisia bude úzko spolupracovať 
s vlastníkmi, správcami a v potrebnej miere aj s užívateľmi nehnuteľností na území mesta 
Krompachy. 

4. Pre zabezpečenie úspešného priebehu celoplošnej deratizácie v Krompachoch, všetci vlastníci 
a správcovia nehnuteľností, nachádzajúcich sa na území mesta Krompachy, sú povinní urobiť 
tieto opatrenia : 
a) umožniť vstup do objektu, bytového alebo rodinného domu zamestnancom deratizačnej 

firmy za účelom prevedenia deratizácie a jej následnej kontroly, 



b) vyčistiť objekty, nádvoria a pivnice od všetkých nepotrebných predmetov a udržiavať ich 
sústavne v poriadku a čistote, aby neposkytovali hlodavcom úkryt, možnosť zahniezdenia 
a obživu, 

c) uskladniť a urovnať predmety v skladoch a pivniciach tak, aby nebránili výkonu prác 
spojených s deratizáciou, 

d) potraviny a krmivo uskladňovať tak, aby hlodavce nemali k ním prístup, 
e) odpadky z potravín je potrebné spáliť alebo odstrániť tak, aby neslúžili ako potrava 

hlodavcom, 
f) vstupné otvory, najmä do pivničných miestností, opatriť drôtenkami ( sieťkami ), dvere 

v spodnej časti oplechovať a tým znemožniť opätovnému prenikaniu hlodavcov, 
g) zamestnancom deratizačnej firmy poskytovať informácie o výskyte  a pohybe hlodavcov, 
h) rodičia musia poučiť svoje deti, aby sa prostriedkov na ničenie hlodavcov nedotýkali, 
i) uzatvoriť domáce zvieratá po dobu ničenia hlodavcov, 
j)  nájdené uhynuté hlodavce a nepoužité nástrahy spáliť alebo zakopať, 
k) po ukončení deratizácie diery, ktoré vedú do objektov, vyplniť úlomkami skla alebo 

zabetónovať, 
l) v priebehu celej akcie zachovať bezpečnostné opatrenia a pokyny zamestnancov 

deratizačnej firmy, 
m) zistené nedostatky v priebehu deratizácie hlásiť koordinačnej komisii mesta. 

4. O presnom termíne deratizácie na jednotlivých uliciach mesta budú občania a právnické 
osoby informované prostredníctvom mestského rozhlasu, časopisu Krompašský 
spravodajca a kábelovej televízie KROM-SAT. Termín deratizácie u veľkých firiem 
dohodne individuálne deratizačná firma. 

5. Správcu o vykonaní deratizácie predloží koordinačnej komisii mesta deratizačná firma 
v termíne do 15 dní od ukončenia deratizácie. 

6. Náklady na deratizáciu sú povinní znášať všetci vlastníci, správcovia, resp. užívatelia 
nehnuteľností. 

 
§  3 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Odmietnutie výkonu ničenia hlodavcov v zmysle tohto nariadenia bude charakterizované ako 

priestupok : 
občanov v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, 
a) právnických osôb v zmysle § 13 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení. 
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 3. marca 1998 

uznesením č. 21/E-3. 
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli. 
 
 
 
                                                                                       Ing. Ladislav  Mikloš 
                                                                                         primátor mesta 
 
  


