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V súvislosti s premnožením hlodavcor. najmá potkanov vo viacerých Častiach mesta

Košice" správny orgán začína v zmysle § 18 zák. č.7111967 Zb. o správnom konaní v znení

neskorších predpisoi (ďalej len ..správny poriadok") správne konanie vo veci nariadenia oPatrení

na predchá árurí" uzniiu a šíreniu p.enoinych ,lchorení podl'a § 12 ods. 2 Písm. e) zák. č, 35512007

Z,i" o ochrane. podpore u .orrroji verejriého zdravía a o zmene a doplneni niektorých zákonov

r,znení neskorších predpisol. opatrenia spočívajú vpovinnosti ÚČastníkov konania vYkonat'

a preukázat, ,,r.konanie regulácie šÉodcov v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie (regulácie

žiiočíšnlch ikodcor ) na úzenrí mesta Košrce v termíne od 06. 10. 2014 do 31, 10, 2014

vo v,vmedzen;,ch obj ektoch.

Vzhi,adclrn na n-raiielravý r,ere.jný,záujem na zamedzenie lzniku a Širenia Dienosnlch cchorení

a potrebu urýchlenej reah,)ácte i.,lónto protiepidemických opatrení. správny orgán PolaŽqe za

nelrhnuté bezodkládng vrdat' aj rozhodnutie o nariadení opatrení na Predchádzanie vzniku

a šireniu prenosn!ch ochorení,

práro účastníka konania vljadrit' sa k podkladom pre vydanie prvostupňového rozhodnutia

r, zmysle § 33 ods. 2 správneňó poriadku. ktoré ste nemohli uplatnit' v tomto konanÍ" si nrÓŽete

uplatniť v rámci prípadného odvolacieho konania, l
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REGIoNÁrxy únan vEREJNÉuo zDRAvorxícrva
so sídlom v Košiciach. Ipel'ská 1,04011 Košice

l , ,Z/,
číslo: 20l 4l t:Q ( j / - oznŽv
Vybavuje: MUDr. Dietzová, tel. č.: 05517294344

JUDr. Gmitterová. tel. č,: 055/7860148

Košice, 16. 10.2014
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Rozhodnutie
Regionálnl,úrad verejného zdravotníctra so sídlom v Košiciach ako orgán prís|uŠný Podl'a

§3ods. 1písm.c)vspojeni sprílohouč. 1zákonač.35512007Z.z.oochrane.podporearozvoji
verejného zdraria a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (d'alej len

zák. č.355i2007 Z. z,) za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podl'a § 6 ods. 3

písm. e) r,spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č.35512007 Z. z. a § 46 a 47 zákona Č,7111967 Zb.

b správnom konaní r znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") nariad'uje toto

opatrenie:

v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne Od 06. l0.2014
do 31. 10. 201-{ lrkonat' reguláciu živočíšnych škodcov takto:
1. Mesto Košice a jeho meŠtské časti na celom území mesta Košice - v objektoch v ich sPráve alebo

vo vlastníctve, a to prostredníctvom subjektor ,_lprál nenÝch na profesionálne vl'konávanie

regulácie živočíšnych škodcov, a potvrdenie tohto subjektu o r;konani deratizácie PreciloŽit'
1L] orqántt.tLl113.1 SlťmL] Spra\ nen

::..,:- :i: ],s.]:., ] .rzlc.i ,rso':r lodnikatelia - vich alebo nimi uživaných alebo sPravovaných

,],:l.i_i-._,,:]::.;:.,ch:r,ojektororíchrozvodochaareálochurčenýchnapodnikanieabývanie,
,:::: ,. _:_,=,,"_--, i._-.s.r;i a zdralotnícklch zaúadení, zariadeni sociálnych služieb, bYtových
j : . :" . _: ,..a i,, .l .],.-:1och. skIadoch a skládok odpadov. prostredníctvom subjektov oprávnených na

::.:'.s::::.:e rril,i131anie regulácie živočíšnych škodcov, apotvrdenie tohto subjektu ovYkonaní
j;:::;z:c je uchor at' po dobú 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného

.. patren ia.

trzické osoby - vpivničných priestoroch rodinných domov abytových domov ana Pozemkoch,
koré majú vo vlasiníctve alebo v uživaní, a v objektoch využívaných na chov hosPodárskYch

zvierat. prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie

živočíšnych škodcov alebo svojpomocne, spotrebitel'sky dostupnými prípravkami, ktoré sú urČené

a schválené na predmetný neet, a potvrcJenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo

pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý, uchovať Po dobu

3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.

Od6vodnenie:

Synantrópne myšovité hlodavce (potkarry, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí sa PovaŽujÚ za

vyznamiych prónášačóv póvodcov róznych prenosných ochorení u l'udí izvieraí aztohto dóvodu

móžu býť p.íčinou ohrozenia verejného zdravia. Keďže uvedené hlodavce disPonujú vYsokým

1"or1nnožouuóírn potenciálom, za vLodných podmienok pravidelne dochádza k ich PremnoŽeniu



v objektoch l,udských sídiel, ako aj l prilahl_ ch ronkajších priestoroch. V áujme Predísť tomuto stavu

a tým dosiahnuť minimalizáciu 
-epidemiologického 

rizika r oblasti l'erejného zdravia, je Potrebné

pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu ur edených žir ďísny ch škodcov.

Jediným efektívnym spósobom regulácie populácií škodlirjch hlodavcov je Pravidelná
celoplošná ďeratizácia. výtonauaná najmenej ,Jrakrát ročne pňpralkami určenými aschválenými na

tentó úěel. príslušný tennín akcie sa stanoiuje podl'a znalostí o reprodukčnom cYkle ŽivoČÍŠnYch

škodcov, ato v jarných ajesennjch mesiacoch. Celoplošný aároleň sl'nchrónny výkon deratizáci,e

má zabezpečiť čo ná;.t úunejšíu lilo"idáciu škodcov na čo najr áčsom území amá zároveň zabrániť

ich migráii i z deratiiačne ošetrených objektor a plóch do objektor takto neoŠetrených.
-Tunajší 

správny orgán iMesto košice aním zriadené organiácie zaznamenali oPakujúce sa

podnety občanov *"riu na zv.l,sen1 rjsklt hlodavcov, najmá potkanov vo viacerých Častiach mesta

Košice. Riešenie tohto problému si rl,zaduje koordinovan_i posnrp r,šetkých dotknutých Právnických
aýzickýchosób na územi mesta pri deratiácii r najkratšom časovom obdobÍ.' 

Řegulácia živočíšnych škbdcor _ie r zrnlsle § 12 ods. 2 písm. e) zákona č.35512007 Z, z,
jedným zápatreni na preáchádzanle tzrriku ašírenia prenosnjch ochorení nariaďovaných orgánmi

verejneho z-dravotníctvu. ti.to opatrenia sú pod[a ustanovení § 5l ods. 1 PÍsm. a), § 52 ods, 1 u §,|3
písm. a) uvedeného zákona póvinné plnii' l setky fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia,

právnické osoby i obce, ktoým boli oparrenia nariadené.

Vzhl,adom na uvedlné bolo potrebné rozhcdnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto

rozhodnutia.

Poučenie:
podťa § 53 a § 54 spnávneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote do 15 dní odo

dňa doručenia rozhoánutia podať odvolanie na Regionálny úrad verejného zdraYotníctr a so sídlom

v košiciach na. adresu uvedenú v záhlaví tohto rozhodnu,tia,
podl,a § 55 ods. 2 správneho poriadku sa vylučuje odkladnl rrčinok prr@ne ryry

odvolania. ato zdóvodu naliehavého všáobecného záujmu spočívajúceho v ochrane zdravia fudí pred

nebezpečenstvom r,miku a šírenia prenosného ochorenia,
pod1a r§ 55 ods. 2 sprárrreho poriadku proti rozhodnutiu o vylúČení odkladného ÚČinku sa

nemožno odvolať.
Toto roáodnutie je preskúmatelné súdom po vyčerpaníriadnych opravných prostriedkov.
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