Zmeny a doplnky
všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78

o čistote a o verejnom poriadku
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 1152 na svojom XXIV. rokovaní dňa 7.
septembra 2006 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 36 ods. 1 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku prijaté
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1037 zo dňa 27. apríla 2006 sa mení a
dopĺňa nasledovne:
1. § 4 ods. 7 znie:
"Vlastníkom, správcom a užívateľom nehnuteľností sa nariaďuje, aby zabezpečili
vykonanie regulácie živočíšnych škodcov (deratizáciu) prostredníctvom oprávnených
osôb pravidelne každoročne v termínoch
1. od 1. októbra do 15. októbra na území mestských častí: Staré mesto, Džungľa,
Dargovských hrdinov - od Prešovskej cesty až po rieku Hornád, Juh - obidve
strany od Námestia Osloboditeľov až po križovatku Jantárová - Južná trieda a
ohraničenú ulicami Gemerská, Alejová a Moldavská cesta, Západ - Luník I., II.
a III. (od Amfiteátra až po Magistrát mesta Košice), Sever - od Festivalového
námestia po Watsonovu a Hlinkovu ulicu.
2. od 16. októbra do 31. októbra na území mestských častí: Ťahanovce, Sídlisko
Ťahanovce - pravá časť od križovatky Hlinková ulica - Prešovská cesta až po
Maďarskú ulicu a ľavá časť hraničiaca s ulicou Na Demetri (vrátane),
Dargovských hrdinov - územie ohraničené Prešovskou cestou, Sečovskou
cestou až po okrajové časti ulíc Herlianska a Ortvaňova, Košická Nová Ves,
Vyšné Opátske, Juh - od križovatky Južná trieda - Jantárová - Rastislavova obidve strany až po hranicu mestskej časti Barca, Západ - Luník IV., V., VI.,
VII. a VIII. až po kruhový objazd Myslavská ulica a Moldavská cesta, sídlisko
KVP, Sever - od Watsonovej a Hlinkovej ulice vrátane Kostoliankej,
Čermeľskej a Kavečianskej cesty (Čermeľ, Kalvária, Podhradová, Červený
breh)
3. od 1. novembra do 15. novembra na území mestských častí: sídlisko
Ťahanovce - okrajové časti od Americkej triedy po Hanojskú a Madridskú
ulicu, vrátane Krematória, Kavečany a Zoologická záhrada, Sever - okrajové
časti (Bankov, Alpinka), Myslava, Luník IX., Pereš, Barca, Nad Jazerom,
Krásna.
4. od. 16. novembra do 22. novembra na území mestských častí: Šebastovce,
Poľov, Lorinčík a Šaca.".

2. V § 4 sa za odsek 7 pripájajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
"(8) Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností sú povinní na požiadanie
oprávnených zamestnancov mesta preukázať vykonanie deratizácie v určených
termínoch.
(9) Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností zabezpečia v prípade potreby aj
vykonanie dezinsekcie. ".
3. Citácia v poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa slová "zákon č. 272/1994 Z. z. o
ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou "zákon č.
126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov".

Čl. II
Účinnosť
Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli
mesta Košice.
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