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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Važec 

 

 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako príslušný orgán štátnej správy 

na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), o) a § 59b zákona 

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

(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. je obec Važec povinná zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osôb pozitívnych na ochorenie 

COVID-19, ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobami pozitívnymi na ochorenie COVID-19 

ktoré sú obyvateľmi domov a bytov na ulici K jaskyni č. 751, č. 1032, Urbárska č. 101, Pri Váhu č. 338, 

Hlavná č. 27, č. 459, Jána Hálu 260, Ľudovíta Štúra č. 411, Hurbanova č. 815, č. 813 č. 802, Múrna č. 980, 

č. 976, č. 990, č. 991,č. 990, č. 986, Železničná 225, Široká 911, Dr. Marušku 930 za asistencie príslušníkov 

Policajného zboru a v spolupráci s inými zložkami a osobami. V prípade zistenia porušenia karantény zo strany 

povinných osôb zabezpečiť obmedzenie pohybu v rámci obce Važec a zabezpečiť neodkladné nahlásenie 

porušenia karantény Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, prípadne 

každé nové ochorenie, podozrenie z ochorenia a podozrenie z nákazy COVID-19.  

 

(2) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. obec Važec povinná zabezpečiť 

dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti rodinných domov a obydlí na ulici K jaskyni, 

Urbárska, Pri Váhu, Hlavná, Ľudovíta Štúra, Hurbanova, Múrna, Jána Hálu, Železničná, Široká, Dr. Marušku. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 
MUDr. Gabriela Guráňová, v. r. 

regionálna hygienička 


