
  Regionálny úrad verejného  zdravotníctva   
             

    so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, PSČ 026 01 

 
 

    Č. k.: A/2020/01107 – RH a GT             V Dolnom Kubíne, dňa 4.7.2020  
 
 

Verejná vyhláška 
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku 

a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. 

 
 

ROZHODNUTIE 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len „RÚVZ 
so sídlom v Dolnom Kubíne“) ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 
príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrenia na 
predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 
písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zák. č. 71/1967 Zb.") nariaďuje 
nasledovné  

 
o p a t r e n i e: 

 
Podľa § 12 ods. 2 písm. m) a písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým 

osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, právnickým osobám a obci Klin nariaďuje dňom 
vydania tohto rozhodnutia: 

 
zákaz organizovať hromadné podujatia v obci  a súčasne zabezpečiť dodržiavanie 

izolácie v domácom prostredí u obyvateľov, ktorí boli v  úzkom  kontakte s osobami, ktorým bol 
potvrdený vírus  SARS-CoV-2. 

 
RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne podľa § 55 ods. 2 zák. č.71/1967 Zb. vylučuje 

odkladný účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu, nakoľko to vyžaduje naliehavý všeobecný 
záujem na ochranu verejného zdravia ľudí.  

 
Odôvodnenie 

 
Na základe výskytu ochorenia COVID 19, ktoré bolo laboratórne potvrdené u osôb 

v obci Klin existuje vysoké riziko, že v súvislosti s voľným pohybom úzkych kontaktov 
a konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k 
ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Osoby  v  úzkom  kontakte s osobami, ktorým bol potvrdený 
vírus  SARS-CoV-2, sú povinné zostať v izolácii, zdržať sa sociálnych kontaktov, sledovať svoj 
zdravotný stav a v prípade príznakov ochorenia telefonicky kontaktovať svojho obvodného 
lekára. 

 
Akútnu infekciu dýchacích ciest COVID 19 spôsobuje nový koronavírus z čeľade 

Coronaviridae. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, 
v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím.  



Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany zdravia ľudí potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a nariadiť opatrenia na 
predchádzanie šírenia prenosného ochorenia v zmysle citovaných predpisov. Nakoľko akútna 
infekcia dýchacích ciest COVID 19 vyvolaná novým koronavírusom je prenosné ochorenie a 
hrozí jeho ďalšie šírenie, je nevyhnutné odňať odkladný účinok prípadného odvolania.  

Orgán verejného zdravotníctva upozorňuje účastníka konania, že porušenie 
opatrenia uvedeného vo výroku tohto rozhodnutia je podľa § 56 kvalifikované ako 
priestupok na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý orgán verejného zdravotníctva uloží 
pokutu do 1 659 eur, resp. ako správny delikt podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 
355/2007 Z. z., za ktorý orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške od 150 eur do 
20 000 eur. 

 
Poučenie 

 
V súlade s § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. sa písomnosť doručovaná verejnou vyhláškou, 

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam vyvesí na 
úradnej tabuli RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli po 
dobu 15 dní. RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne  zverejňuje toto rozhodnutie aj iným spôsobom 
v mieste obvyklým a to zverejnením na svojom webovom sídle www.ruvzdk.sk, ako aj na 
úradnej tabuli obce Klin. Z týchto dôvodov žiada RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne 
o zverejnenie predmetného rozhodnutia po dobru 15 dní spôsobom v mieste obvyklým 
a následne o zaslanie potvrdenia o jeho zverejnení. 

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. možno proti tomuto rozhodnutiu podať 
do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne. 

Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu na zníženie nebezpečenstva šírenia prenosnej 
choroby sa podľa § 55 ods. 2 zák. č.71/1967 Zb.  vylučuje odkladný účinok odvolania. V súlade s 
§ 55 ods. 3 zák. č.71/1967 Zb.  proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno 
odvolať.   

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.  

 
Na vedomie: 
 

l. OÚ Klin 
2. Okresný úrad Námestovo 
 
 

 
 
 
                                                                                                                RNDr. Mária Varmusová 

regionálna hygienička 

Vyvesené dňa:  ................................... .  
Zvesené dňa:  ............................. .



 


