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V Ý Z V A 
 

na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie na území obce Jakubov 
 

Obec Jakubov obdržala výzvu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hl. m. SR 

Bratislava č. HZZ/5193/2019 zo dňa 22.02.2019 v ktorej podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 

355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných 

ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 

písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona  v y k o n á v a j ú  všetky 

fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby i obce. 

 

Na základe uvedeného Vás  O b e c  J a k u b o v 

 

VYZÝVA 

na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) 

od 01.04.2019 do 31.05.2019 na území obce JAKUBOV - a to: 

 

Fyzické osoby – občania vykonávajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných 

na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok zvýšeného výskytu hlodavcov aj 

v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; 

fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti 

dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel. 

 

Po skončení deratizácie do 15 dní písomne preukázať vykonanie deratizácie 

na adresu: Obec Jakubov, Obecný úrad, 900 63  Jakubov č. 191. 

 

Oznamujeme, že tieto práce, okrem iných, vykonáva oprávnená firma DDD – František 

Kliment,  tel. č. 02 65 96 11 62 alebo 0905 439 854 zo Zohoru, Andrla Ján, GARANT DDD, 

Továrenská 34, Gajary, tel. č. 034/7797312 alebo 0905 402 037 alebo Ing. Juraj Čerešník, 

Ecoder s.r.o., Cerová 34, tel.č. 0902 434 380, na ktorých sa môžete obrátiť. 

Pre výkon uvedených prác je potrebné sprístupniť objekty pracovníkom firmy, dodržiavať 

bezpečnostné predpisy a zabrániť deťom a zvieratám prístup k násadám. 

 

V Jakubove, dňa 11.03.2019                                

         

 

 

        Mgr. Peter Gajdár 

            starosta obce 


