Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Hrubá Borša o vykonaní celoplošnej deratizácie
na území obce Hrubá Borša
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrubá Borša uznieslo sa podľa § 6 ods. 1 zák.
SNR č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 13 NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších zmien
na svojom zasadnutí dňa 26. 10. 2006 na tomto
všeobecne záväznom nariadení .
Čl. I.
Na ochranu zdravia ľudí nariaďuje sa vykonávať každoročne na území Obce
Hrubá Borša celoplošnú deratizáciu v dobe od 1. apríla do 30. apríla a v dobe od
1. októbra do 31. októbra.
Čl. II.
Vlastníci nehnuteľností (stavieb a pozemkov) sú povinní:
a) sústavne udržiavať v čistote nehnuteľnosti a odstraňovať z nich odpady, ktoré
môžu byť zdrojom obživy pre epidemiologicky závažné hlodavce a iné
živočíchy
b) vykonať deratizáciu osobne alebo podľa závažnosti rozšírenia
epidemiologicky závažných hlodavcov a použitého deratizačného materiálu
prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky
podľa osobitného predpisu.
Čl. III.
Vlastník nehnuteľnosti môže deratizáciu nehnuteľností zabezpečiť aj
prostredníctvom inej osoby, ktorá je s ním v zmluvnom vzťahu vo vzťahu k tejto
nehnuteľnosti (nájomca, užívateľ a pod.), avšak právnu zodpovednosť za
vykonanie deratizácie znáša vlastník nehnuteľnosti.
Čl. IV.
Kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z článku II. vykonáva Obec
Hrubá Borša, prostredníctvom poverených zamestnancov.
Čl. V.
1. Starosta obce môže právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie uložiť pokutu v prípade nesplnenia povinností vyplývajúcich z čl. II.
písm. b) tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2. Pokutu možno uložiť do jedného roka, odkedy sa starosta dozvedel o tom,
kto sa konania uvedeného v čl. II. písm. b) dopustil.
3. Uložená pokuta je príjmom obce. Na uloženie pokuty sa vzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní.

Čl. VI.
V roku 2007 deratizácia podľa čl. I. sa uskutoční od 1. apríla do 31. apríla.
Čl. VII.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného
zastupiteľstva Obce Hrubá Borša dňa 26. 10. 2006 a nadobúda účinnosť
15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Ladislav Vidra
starosta obce
Vyvesené 27. 10. 2006
Zvesené 16. 11. 2006

