Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 12.05.2015
Názov materiálu : NÁVRH NA ZRUŠENIE VZN č. 2/2007 O VYKONÁVANÍ
DERATIZÁCIE NA ÚZEMÍ MESTA PIEŠŤANY V ZNENÍ
NOVELY č.26/2008
Materiál obsahuje : Dôvodová správa
Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany č. 49/2007 A/
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

B/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. .../2015,
ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č.2/2007
o vykonávaní deratizácie na území mesta Piešťany v znení novely
č.26/2008
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: Ing.Ján Baranovič, vedúci referátu životného prostredia
Mgr.Miroslava Martinkovičová, referent pre vodné hospodárstvo a ochranu
vôd, pôdohospodárstvo a ochranu pôd a chov zvierat

Predkladateľ:
Dátum vyhotovenia:

Dôvodová správa
Zdôvodnenie stanoviska referátu životného prostredia pre návrh Všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 2/2007 v znení
novely č. 26/2008 o vykonávaní deratizácie na území mesta Piešťany.
Zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia boli zrušené
ustanovenia §1-§47 zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve, kde v §36 zákona č.
126/2006 bola obec oprávnená vydať Všeobecne záväzné nariadenie o deratizácii. V zmysle
hore uvedeného je nutné, aby právnické a fyzické osoby podnikatelia postupovali už podľa §
52 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, t.j.
aby zabezpečovali reguláciu živočíšnych škodcov na zamedzenie vzniku a šíreniu prenosných
ochorení v súlade s uvedeným zákonom.
Podľa zákona 355/2007Z.z. , sú obce povinné :
a)plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené úradom verejného zdravotníctva
alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
b)predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie úradu verejného zdravotníctva
alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa
vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností,
c)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.
Mesto Piešťany teda v súčasnosti nemá oprávnenie upravovať oblasť deratizácie formou
VZN, pretože danú problematiku už rieši zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a pre obce zostala iba povinnosť vykonávať celomestskú deratizáciu
verejných priestranstiev na základe výzvy regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme podľa § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany č. 2/2007 o vykonávaní deratizácie na území mesta Piešťany,
prijaté uznesením MsZ č. 49/2007 A/, na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta
Piešťany dňa 13.04.2007 a bolo schválené potrebným súhlasom kvalifikovanej väčšiny
prítomných poslancov zrušiť v celom rozsahu. Spôsobom vybavenia by malo byť zrušenie
uznesenia MsZ č. 49/2007 A/ a prijatie navrhovaného VZN, nadobudnutím účinnosti ktorého
stratí účinnosť VZN č. 2/2007.
Absenciu VZN tohto typu je možné preklenúť priamou aplikáciou príslušných
právnych predpisov – najmä zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to podľa
okolností konkrétneho prípadu.

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia,
ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 2/2007 o vykonávaní
deratizácie na území mesta Piešťany v znení novely č. 26/2008

Číslo ..................

Piešťany ..................

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa § 6ods. 1 a § 11ods.4 písm.g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti.
Čl.I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 2/2007 o vykonávaní deratizácie na území mesta
Piešťany v znení novely č. 26/2008 sa týmto ruší.

Čl.II.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ č..................... dňa ................. .
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa

Miloš Tamajka,M.B.A.
primátor mesta Piešťany

