MESTO STARÁ TURÁ
Mestský úrad, ul.SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
994/2010-EF/B5
Vybavuje: Mgr. Knapová, č. t. 746 16 42

Stará Turá 28. 04. 2010

Doručí sa: podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE
Mesto Stará Turá, zastúpené Ing. Annou Halinárovou, primátorkou mesta , v zmysle VZN č.
5/2007 Mesta Stará Turá o dezinsekcii a deratizácii na území Mesta Stará Turá, platného od 08. 09.
2007
nariaďuje
vykonanie jarnej deratizácie objektov vo vlastníctve alebo správe fyzických alebo fyzických osôb
oprávnených na podnikanie a právnických osôb na území Mesta Stará Turá v termíne od 17. 05. 2010
– do 28. 05. 2010 a to celoplošne v obytných a iných budovách, vo výrobných prevádzkach,
skladoch, poľnohosp. objektoch, administratívnych a iných objektoch.
Podmienky vykonania deratizácie:
1. Firmu, ktorá bude deratizáciu prevádzať sú povinní zabezpečiť majitelia, vlastníci, alebo
správcovia nehnuteľností.
2. Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní hradiť majitelia, vlastníci alebo správcovia
nehnuteľnosti.
3. Každá fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba je povinná do 10 dní od
vykonania deratizácie zaslať na Mestský úrad v Starej Turej, odd. výstavby, územného plánovania a
životného prostredia potvrdenie o realizácií deratizácie a dezinsekcie v týchto objektoch.
Poučenie:
Nesplnenie tejto povinnosti je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Primátorka môže v súlade s § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uložiť právnickej
osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu za porušenie ustanovení tohto
nariadenia až do výšky 6638 € (200 000 Sk). Úrad verejného zdravotníctva môže v súlade s § 56
ods. 1 písm. b), zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia uložiť za
nevykonanie regulácie živočíšnych škodcov podľa tohto nariadenia pokutu do 1659 € (50 000 Sk)
a v blokovom konaní do 99 € (3 000 Sk).
Toto rozhodnutie sa neriadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na verejnej tabuli v lehote 15
dní odo dňa zverejnenia.

Ing.Anna Halinárová
primátorka mesta
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Doručí sa:
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2. Technotur s.r.o., Ul. gen. M. R. Štefánika 380, 916 01 Stará Turá
3. PreVaK, Jiráskova 168, 916 01 Stará Turá
4. Verejná vyhláška
5. a/a
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