
Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
č. 2/2011 

z 3.3.2011, 

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 
písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. sa uznieslo: 

§ 1 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2002 
o celoplošnej deratizácii na území hlavného mesta SR Bratislavy  sa zrušuje. 

§ 2 

Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 20. marca  2011. 

 

 

 

 

 

 

Milan Ftáčnik  

   primátor  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D ô v o d o v á  s p r á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 10/2002 o celoplošnej 
deratizácii na území hlavného mesta SR Bratislavy bolo vydané na základe 
splnomocňujúceho ustanovenia § 13x zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
zákona č. 514/2001 Z. z., podľa ktorého obec mohla všeobecne záväzným nariadením na 
svojich územiach alebo v určitých častiach svojho územia nariadiť na ochranu zdravia pred 
vznikom a šírením prenosných ochorení vykonanie dezinsekcie a deratizácie. Zákon č. 
272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov bol zrušený zákonom č. 
126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý  
oprávňoval obec v zmysle ust. § 36 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzným nariadením, prípadne 
rozhodnutím (v správnom konaní)  na svojom území alebo v určitých častiach svojho územia 
nariadiť na ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonanie 
dezinfekcie alebo regulácie živočíšnych škodcov.   
 
V súčasnosti problematiku predchádzania epidemiologických prenosných ochorení upravuje 
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
Zákon ustanovuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, medzi 
ktoré zahŕňa dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov  a opatrenia na zabránenie šíreniu 
ochorení prenosných zo zvierat na ľudí (§ 12 ods. 2 písm. e) a písm. g) zákona).  
Povinnosťou obce podľa § 53 písm. a) zákona je plniť opatrenia na predchádzanie 
ochoreniam nariadené úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva. Podľa § 6 ods. 3 zákona právomoc vydávať opatrenia v oblasti predchádzania 
vzniku a šíreniu prenosných ochorení patrí do kompetencie regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva.    

Doterajšiu úpravu celoplošných deratizácii, ktoré zabezpečovala obec, rieši zákon 
ustanovením povinnosti fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, právnickým 
osobám  podnikateľov  v §  51 a § 52 plniť opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu 
prenosných chorôb nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva.  

Vzhľadom na  vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hlavného mesta SR Bratislavy možno 
považovať za obsoletné, a z toho dôvodu ho navrhujeme zrušiť. 

 


