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Vec: Výzva na vykonanie jarnej preventívnej deratizácie.
Mesto Krupina zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta v záujme utvárania zdravých
podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta týmto v zmysle § 52 ods. 1 písm. j) a písm. k)
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za
účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení
vyzýva
povinné subjekty k vykonaniu preventívnych deratizačných opatrení v spoločnom termíne
od 20. apríla 2022 do 20. mája 2022,
ktorý je stanovený podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jarných mesiacoch.
V objektoch a na verejných priestranstvách v majetku a správe mesta bude Mesto Krupina zabezpečovať
deratizáciu prostredníctvom firmy oprávnenej na profesionálne vykonanie regulácie živočíšnych škodcov.
Upozorňujeme právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a fyzické osoby – občanov, na vykonanie
deratizácie nimi vlastnených alebo spravovaných objektov, kanalizačných a kolektorových rozvodov, areálov
určených na podnikanie a bývanie, vrátane školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných a telovýchovných
zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok, že deratizáciu objektov
je potrebné vykonať okrem interiérov budov aj v ich okolí a zvýšenú pozornosť treba venovať kanalizačnej prípojke,
ktorá prináleží k objektom, až po prvú vpusť. V týchto miestach bol pozorovaný najvyšší počet „živých“ dier po
hlodavcoch. Po skončení deratizácie je potrebné v okolí objektov diery po hlodavcoch zasypať.
Povinné osoby v čase trvania preventívnej jarnej deratizácie uskutočnia deratizačné opatrenia prostredníctvom
oprávnených osôb na výkon deratizácie.
Informáciu – oznámenie o vykonanej deratizácii (kópie protokolov) s uvedením názvu firmy a jej sídla, miesta a
termínu vykonanej deratizácie žiadame zasielať písomne, resp. elektronickou poštou na MsÚ v Krupine, oddelenie
výstavby, ŽP a RM do 10.6.2022. Protokoly je možné odovzdať aj prostredníctvom osôb oprávnených na výkon
deratizácie.
V záujme zabezpečenia opatrení na predchádzanie prenosných ochorení z premnoženia živočíšnych škodcov
v tomto jesennom období Vás žiadame o aktívny prístup k danej výzve. Úspešnosť vykonanej deratizácie závisí
od synchrónneho výkonu a aktívneho prístupu všetkých povinných osôb pri jej zabezpečení, čo zabráni migrácii
živočíšnych škodcov z deratizačne neošetrených objektov a plôch do objektov a plôch deratizačne ošetrených.
Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom.
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