
REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA 

so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, PSČ 048 01 

Tel.: 058/7323257,58       Email: ruvzrv@uvzsr.sk       IČO: 17335957  

 

Číslo: RUVZRV-EPI-2020/772-1 

V Rožňave: 27.08.2020 

 

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení pri 

ohrození verejného zdravia II. stupňa podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. a) a e) 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

ROZHODNUTIE 
 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ Rožňava“) 

ako vecne a miestne príslušný správny orgán v súlade so zákonom 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.“) podľa § 3 ods. 1 písm. c/ 

v spojení s prílohou č. 1 bod 34 zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej 

situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 11 z 11.03.2020 dňom 12.3.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 

vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie 

v súlade s uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04.2020 ako i z dôvodu zamedzenia šírenia 

ochorenia a vzniku nových ohnísk, podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 2 písm. a), ods. 4 

písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) nariaďuje tieto 

 

opatrenia: 

 

1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje Obci 

Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo, IČO: 328898 vykonávať dezinfekciu verejných 

budov a verejných priestranstiev, na ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb 

 

2. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým 

osobám - podnikateľom a právnickým osobám v obci Vlachovo zakazuje 

prevádzkovať zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, diskotéky, 

hostince...)  
 

3. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. zakazujeme 

prevádzku zariadení pre deti a mládež v obci Vlachovo 

 

4. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní aj neverejní 

poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových 

priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti v okrese Rožňava 

 

Termín: od 27.08.2020 do 10.09.2020 
 



Rozhodnutie č.: RUVZRV-EPI-2020/772-1 

 

Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a 

nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok 

odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

 

Odôvodnenie: 

 

RÚVZ so sídlom v Rožňave zaznamenal v obci Vlachovo epidemické šírenie 

ochorenia COVID-19. Z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19 v obci Vlachovo 

a nárastu osôb v kontakte s potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19 zasadol dňa 

27.8.2020 okresný krízový štáb, na ktorom bola zhodnotená celková situácia výskytu 

ochorení COVID-19 v okrese Rožňava a boli prijaté vyššie uvedené opatrenia. 
 

Z dôvodu, že prvý pozitívny prípad na ochorenie COVID-19 u obyvateľa obce 

Vlachovo bol podchytený až niekoľko dní po návrate zo zahraničia, môžeme predpokladať 

zvýšené riziko komunitného šírenia. Epidemiologickým vyšetrovaním boli zistené ďalšie 

pozitívne osoby v obci Vlachovo. Nakoľko pozitívne osoby neprejavujú klinické príznaky 

ochorenia, existuje zvýšené riziko komunitného prenosu v obci Vlachovo. Do doby, kým 

bude ukončené epidemiologické vyšetrovanie a pretestované všetky úzke kontakty bolo 

z hľadiska protiepidemických opatrení nutné obmedziť prevádzku zariadení, v ktorých môže 

dôjsť k zhromažďovaniu osôb. Z dôvodu, že pozitívne testované osoby sa pohybovali po obci, 

je nutné vykonávať dezinfekciu verejných budov a verejných priestranstiev, ako sú budovy 

obecného úradu, kultúrneho domu, autobusové zastávky a iné rizikové oblasti.  

 Ochorenie prebieha u podstatnej časti chorých s miernymi príznakmi až 

asymptomaticky (bezpríznakovo), čo predstavuje riziko pre rizikovú skupinu – seniori, 

chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou. Z dôvodov ochrany rizikových skupín je 

vydaný zákaz návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti v okrese Rožňava s výnimkou 

vonkajších priestorov za dodržania všetkých opatrení vydaných Úradom verejného 

zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave. 

 Zhromažďovaním osôb vo vnútorných priestoroch, kde dochádza ku kumulácii 

väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia, z toho 

dôvodu bolo nevyhnutné zakázať prevádzku miestnych pohostinstiev, barov, reštaurácií ako 

aj odložiť nástup žiakov do Základnej a Materskej školy vo Vlachove. 

 

RÚVZ Rožňava týmto opatrením v záujme ochrany zdravia rizikovej skupiny 

obyvateľstva neodporúča seniorom zúčastňovať sa na hromadných podujatiach 

v uzatvorených priestoroch aj mimo obce Vlachovo. Ďalej neodporúča cestovanie do 

rizikových oblastí, prehodnotiť cestovanie do zahraničia. 
 

RÚVZ Rožňava odporúča prehodnotiť organizovanie a účasť na rodinných 

oslavách a rôznych rodinných zhromaždeniach aj mimo obce Vlachovo. 
 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. 

Stupňa. 
 

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.3.2020 

pandémiu ochorenia COVID-19. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu  
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epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, dochádza 

k šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré ohrozuje verejné zdravie. 

 

Na základe týchto skutočností RÚVZ so sídlom v Rožňave uložil opatrenia 

v súvislosti s ohrozením verejného zdravia. 

 

Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí 

a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok 

odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

 

P o u č e n i e: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. podať 

odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava. 

V súlade s § 55, ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného 

účinku nemožno podať odvolanie.  

 

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné 

súdom. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Varga 

      poverený zastupovaním 

       regionálneho hygienika 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
 

Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo 

 

Na vedomie: 

 

Okresný úrad Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava 

Okresné riaditeľstvo PZ Rožňava 
 

Vyvesené dňa: 27.08.2020 

 

Zvesené dňa: 


