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Vec
Zabezpečenie a vykonanie celoplošnej deratizácie v meste Košice na reguláciu živočíšnych
škodcov v termíne 15.10.2021-15.11.2021

oznámenie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach rozhodnutím č.
2021105362-02/3745/HŽPZ,ODS zo dňa 29.09.2021, ktoré je prílohou tohto listu, ako orgán
vecne a miestne príslušný podľa § 3 ods. l písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č.
335/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. 355/2007 Z.z.) za účelom
predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 pís. e) v spojení s § 12
ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") nariadil
vykonať opatrenie v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na celom území mesta
Košice v termíne od 15.10.2021 do 15.11.2021 na reguláciu živočíšnych škodcov.

Na základe hore uvedeného Vás týmto žiadam o zabezpečenie a vykonanie opatrenia
nariadeného rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Košiciach v rámci svojich povinností
a kompetencii v požadovanom termíne.

Mesto Košice bude zabezpečovať deratizáciu aj na zberných miestach komunálneho
odpadu a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice.

S pozdravom

l príloha
Rozhodnutie RÚVZ
č. 2021/05362-02/3745/HŽPZ, OOP zo dňa 29.09.2021

Ing. Jaroslav Polaček

ro

040 II Košice, Trieda SNP 48/ A
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Písomnost" sa doručí:
1. MČ Košice Kavečany, Široká 17/A, 040 Ol Košice
2. MČ Košice Ťahanovce, Ťahanovská 28, 040 13 Košice
3. MČ Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 O 1 Košice
4. MČ Košice Staré mesto, Hviezdoslavova 7, 04001 Košice
5. MČ Košice Lorinčík , Lorinčík 15. 040 II Košice
6. MČ Košice Pereš, Krornpašská 54, 040 11 Košice
7. MČ Košice Myslava, Pod horou 22, 040 16 Košice
8. MČ Košice Západ, Trieda SNP 39. 040 11 Košice
9. MČ Košice Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice
10. MČ Košice Košická Nová Ves. Mliečna 1,040 14 Košice
11. MČ Košice Barca, Abovská 32. 040 17 Košice
12. MČ Košice Šebastovce, Podbel'ová l, 040 17 Košice
13. MČ Košice Krásna, Opátska 18, 04018 Košice
14. MČ Košice Nad jazerom, Poludníková 7,040 12 Košice
15. MČ Košice Juh, Smetanova 4,04079 Košice
16. MČ Košice Šaca, Železiarenská 9, 04015 Košice
17. MČ Košice Pol'ov, Ulica Dolina 2,04015 Košice
18. MČ Košice Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15,040 13 Košice
19. MČ Košice Sídlisko KVP, Trieda KVP 1,04023 Košice
20. MČ Košice Džungl'a, Člnková 27, 040 O l Košice
21. MČ Košice Vyšné Opátske, Nižná úvrať 25,040 Ol Košice
22. MČ Košice Luník IX, Krčméryho 2, 040 11 Košice
23. Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6, 043 29 Košice
24. Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Južné nábrežie 13,040 Ol Košice
25. Zoologická záhrada Košice, Široká 31, 040 06 Košice
26. Psychosociálne centrum, Lôfferová 2, 040 22 Košice
27. Košické kultúrne centrá K 13, n.o., Kukučínova 2,04001 Košice
28. Tepelné hospodárstvo s.r.o. ,Komenského 7,04001 Košice
29. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 O 1 Košice
30. Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11,04001 Košice
31. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 O 1 Košice
32. Mesto Košice, Oddelenie školstva, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
33. Mesto Košice, Oddelenie právne a majetkové. Trieda SNP 48/A, 040 II Košice
34. Mesto Košice, Referát styku s verejnosťou a médiami, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
35. KOS IT a.s. , Rastislavova 98. 043 46 Košice
36. Mestská pol ícia Košice, Trieda SNP 48/ A, 040 O I Košice
37. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50. 04248 Košice
38. Geoterm Košice, a. s. , Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava
39. Občianske združenie Košická aréna, Nerudova 12, 040 O l Košice
40. Košická Futbalová Aréna, a. s. , Trieda SNP 48/ A, 040 11 Košice
41. NTC Košice, a.s., Príkopova 11736/6, 831 03 Bratislava - Nové Mesto
42. Creative Industry Košice. n.o., Kukučínova 2, 040 O I Košice
43. Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2,040 O 1 Košice
44. Oblastná organizácia cestovného ruchu Košice-Turiznrnus, Hlavná 59,040 O 1 Košice
45. Eltodo Osvetlenie, s.r.o., Rarnpová S, 040 O I Košice
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REGIONÁL Y RAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so ídlom v Košiciach, Ipel' ká 1,040 II Košice

Čí lo: 2021 05362-02 3745 HŽPZ. ODP Košice. ~9. 09. 2021

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotnícrva o ídlom v Ko iciach (ďalej len právny orgán) pri lu ný
podľa ' 3 od. I písm. C} \o spojeni s pnlohou Č. I zakona Č. 355.2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdra ia a o zmene a doplnení niektorých zákonov \. znení neskorších predpisov (ďalej
len zák. Č. 355/2007 Z. z.) \ záujme predchádzania vzni u a šírenia prenosných ochorení podľa 6 ods. 3
písm. e) \ spojení . 12 ods. 2 písm. eJ zákona Č. 355/2007 Z. z. a : 46 a 47 zákona é. 7111967 Zb.
o správnom konani v znení nes oršich predpisov (ďalej len," prá •... ny poriadok") nariaďuje toto

opatrenie

zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočfšnych škodcov (deratizácíu) na územi mesta Košice v termíne
od 15. 10.2021 do 15. 11,2021 takto:

l. Mesto Košice a jeho mests é časti na celom území me ta Košice - v objektoch \ ich správe alebo
vo vlastníct e a na verejných priestran tvách. a to prostredníct v om subjektov oprávnených na
profesionálne vykonávanie regulácie živočí nych škodcov. Potvrdenie o \y .onaní deratizácie zaslať
tunajšiemu správnemu orgánu do 31. 12. 2021.

2. Právnic é O ob} a fyzické osoby - podnikatelia - v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných
obje toch a na pozemkoch. ktoré majú vo \- la tníctve. analizačných a kole torov ých rozvodoch
a areáloch určených na podni .anie a bývanie. vrátane obje rtov škols .ých a zdravotníc cych zariadení,
zariadení sociálnych služieb, by tov ých a pol) fun .čných domoch. ladoch a .ladok odpado v,
prostredníctvom subjektov oprávnen) ch na profesionálne vykonáv anie regulácie ži\ OČiŠIl) ch škodcov,
a potvrdenie tohto subje .tu o v :;. onaní deratizácie uchoval' po dobu 3 mesiacov.

3. Fyzické osob) - \. priestoroch rodinných domov. bytových domov a na pozemkoch. toré majú
vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodars ych zvierat ČI to takto:
prostredníctvom ubje tov oprávnených na profe ionalne v y onávame regulácie ŽI\.OČI nych odcov
alebo sv oj pomocne. spotrebiteľ k} do tupny mi prípravkami. ktoré u určené a s hválené na predmetn:
účel. a potvrdenie o profe ionálnom \) konaní deratizácie alebo pokladničný blok. o .úpe prípravku.
ktor) bol na predmetný učel použit}. uchovať po dobu 3 me iacov pre účely prípadnej kontrol)'
splnenia nariadeného opatrenia.

Podľa ~ 5 - ods. _ práv neho poriadku a vy lučuje od ladný ÚČtnO pripadne podaného odvolania.
a to z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. počivajuceho v ochrane zdravia rudi pred
nebezpečenstvom šírenia hromadneho prenosného ochorenia.

Odôvodnenie:

ynantrópne my šovité hlodavce {potkan). rny i) sú živočí ni ' odcovia. ktorí 'Sa povazuju za
významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochoren: u ľudi i zvierat a z tohto dôvodu môžu
byť príčinou ohrozenia \ erejného zdrav ia. Keďže uvedené hlodavce disponujú \) sokyrn rozrnnožo v acím
potenciálom. za vhodných podmienok prav ideine dochádza ich premnoženiu v objektoch ľudský ch sídiel.
ako aj v priľahlých von ajšt h priestoroch. V záujme predísť tomuto stavu a tým do iahnuť minimalizáciu
epidemiologic ého rizika v oblasti verejného zdrav ia. je potrebné pra v ideine vykonávať opatrenia
na reguláciu uvedených živočišnych škodco v.

Jediným efektívnym pôsobom regulácie populácii škodlivých hlodavce je pravidelná celoplošna
deratizácia. v) onávaná najmenej dv a krát ročne prípravkami určenými a chválenyrni na tento ucel



Prislu n) termín a cie a tanov Uje podľa znalosti o reprodu ccnorn C) le 2ivoélšn~ ch .odcov. a to
vjarných a jesenných mesiacoch. Celoplo ný a zároveň ynchrónny \~ 'on deratizacie má zabezpečil' \::0
najefektivnejšíu li vidaciu S odcov na čo najväč om uzemí a má zároveň zabrániť ich migrácii
z deratizačne ošetrených obje tov a plôch do obje tov takto neošetrených.

Tunajší právny orgán poradie} zaznamenáva podnet} občanov na \) )'1 hlodavcov. najmä
pot canov, pri ob) tnych domoch, na verejnych priestran tvách. na neudržiavaný ch pozem och
a na nezabezpečenie odstránenia uhy nuty ch hlodav cov aj po \. Y onaní derauzacie. Rie enie tohto problému

i vyžaduje vykonať preventívne opatrenie .oordinovanýrn po, tupom \ et .ých dot .nutych právnických
a fyzic Ý ho ôb na územi mesta pri deratizácii \. naj .ratsom ča ovorn období.

Regulá ia zivoeisnych kodcov je v zmysle . 12 ods, :2 prsrn. e) zákona č, 35520077,7. jedným
z opatreni na predchádzanie vzni u a širenia prenosných ochoreru nanaďovaných orgánmi verejného
zdravotníctva. Tieto opatrenia sú podľa ustanoveni . 51 ods, 1 pt m, a) .. 52 ods 1 a , 53 písm. a)
uvedeného zá 'ona povinné plniť všet ) t) zic ' osoby, ťyzic t! O ob) - podni ateha, právnic é osob)
i obce, ctorýrn boli opatrenia nariadené,

Mesto Košice a jeho mest ké časti sú pov inné zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšny ch škodcov
na celom území mesta Ko ice. nie len v objektoch \. ich správ e alebo \. ° \ lastnictve ale aj na verejn) ch
priestranstvách a predložiť potvrdenie o V} konaní deratizá ie tunajšiernu správnemu orgánu do 31. 12.
2021.

Právnick . osoby a fy zic e osob) - podnikatelia. i uchovajú potvrdenie o vykonaní deratizácie pre
účel) prípadnej .ontroly plnenia nariadeného opatrenia, po dobu 3 me iacov.

Fyzická osoba musí vedieť preu .äzat' splnenie uloženého opatrenia pokladničným dokladom o úpe
prípravku. tory bol na predmeto) uc I použit) a tor) í)zic á osoba uchov á aspoň po dobu 3 mesiacov pre
účely prípadnej kontrol} plnenia nariadeného opatrenia. V pnpade zabezpečenia po v innosu
prostredníctvom subje 'tu oprávneného na profe ionálne vy onávanie deratizacie. a plnením po 'innosti
f) zieká osoba preukáže potvrdením o profesionálnom \. ~ onaní deratizá ie. .tore jej tento subje t vystavi.

Zároveň upozorňujeme, že fyzické o eby-podnikatelia a právnické o ob), ktoré vykonáv ajú
reguláciu žhočl nych škodcov ako profe ionálnu činno ť, ú povinné ,. zmy le 52 ods. '" pi m. b)
zákona Č. 355/2007 Z. z. kontrolovat' účinno ť a efektfv no t' vykonanej deratizácie a" zmy le 52
od ..• písm. c) uvedeného zákona oznámit' začiatok každej takejto čínnu ti regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva pí omne najne kôr 4 hodín pred jej začiatkom. V prípade porušenia týchto
po, inno tí a fyzické o ob =podnikatelia a právnické o oby, ktoré V} konávajú resuláciu živočfšnych
škodcov ako profe ionálnu činnost' dopu tia prá, nebo deliktu na ú eku verejného zdrav omíctva.

Zber, tran port a lik, idáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečit' fyzickou, re p.
právnickou o obou, ktorá má na túto čiano ť povolenie príslu nébo orgánu veterinárnej prá\-)
,. zmy lc zák. č. 39/2007 Z. z. o, eterinárnej taro tlivo ti v znení ne kor ich predpi ov.

Vzhľadom na uv edene bolo potrebné rozhodnúť ta ., ako je uvedené \0 \ j ro 'U tohto rozhodnutia.

p o u č e nie:
Podľa 53 a . :4 s rév neho poriadku proti tomuto rozhodnuttu mozno \ lehote do 1 - dní odo dňa

doručenia rozhodnutia podať odvolanie na tunajší správny orgán.
Podľa: 55 ods. 3 právneho p riad 'll proti rozhodnutiu o Vylúčeni odkladného účinku a nemožno

odvolať.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné údom podľa zákona č 162,2015 Z. Lo 'právneho udn ho

poriadku. a to po \ yčerparn riadnych opravných prostriedkov.

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH
regionáln} hygienik


