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78 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach,  

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Sady nad Torysou  

 

 

  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 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 Sady nad Torysou 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 za asistencie príslušníkov Policajného zboru, a ktoré sú obyvateľmi rómskej osady v časti Zdoba. 

V prípade zistenia porušenia karantény zo strany povinných osôb zabezpečiť obmedzenie pohybu v rámci obce 

Sady nad Torysou a zabezpečiť neodkladné nahlásenie porušenie karantény Regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Košiciach, 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. je obec Sady nad Torysou povinné 

zabezpečiť dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti rómskej osady v časti obce Zdoba 

v obci Sady nad Torysou. 

 

§ 2 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušujú sa: 

1. Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 18/2021 V. v. SR, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Medzev. 

2. Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 19/2021 V. v. SR, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Košice. 

 

§3 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., v. r. 

regionálna hygienička 
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79 
VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom,  

ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Zbudské Dlhé 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom 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 

 

Zrušenie kontroly dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osobám pozitívnym na 

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

COVID-19, a ktoré sú obyvateľmi bytových domov a rodinných domov č. 91 – č. 180 v obci Zbudské Dlhé za 

asistencie príslušníkov Policajného zboru. Z dôvodu pominutia dôvodov predmetu kontroly karanténnych 

opatrení sa zrušuje: 

a) kontrola dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osobám pozitívnym na ochorenie 

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

COVID-19, a ktoré sú obyvateľmi bytových domov a rodinných domov č. 91 – č. 180 v obci Zbudské Dlhé 

za asistencie príslušníkov policajného zboru SR, 

b) povinnosť obce Zbudské Dlhé zabezpečiť dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti 

bytových  a rodinných domov č. 91 – č. 180 v obci Zbudské Dlhé. 

 

§ 2 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom č. 5/2021 V. v. SR, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Zbudské Dlhé. 

 

§ 3 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Lesňáková, v. r. 

poverená vykonávaním funkcie 

regionálnej hygieničky 
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80 
VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa zrušujú  

opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e) 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 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom 

č. 74/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Humenné, 

Medzilaborce a Snina. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Lesňáková, v. r. 

poverená vykonávaním funkcie 

regionálnej hygieničky 
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81 
VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Martin 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), k) a o) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (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. mesto Martin je povinné zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení - izolácie v domácom prostredí osôb chorých a pozitívne 

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

pozitívnymi na ochorenie COVID-19, ktoré sú obyvateľmi lokality Bambusky v meste Martin, za asistencie 

príslušníkov mestskej polície, Policajného zboru a v spolupráci s inými zložkami a osobami. V prípade zistenia 

porušenia karanténnych opatrení zo strany povinných osôb, zabezpečiť obmedzenie ich pohybu v rámci lokality 

Bambusky a zabezpečiť neodkladné hlásenie porušenia karanténnych opatrení na Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Martine. 

 

(2) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. mesto Martin je povinné zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení obyvateľov v lokalite Bambusky v meste Martin nespadajúcich pod 

ods. 1, t. j. zabezpečiť obmedzenie ich pohybu výlučne v rámci lokality Bambusky. 

 

(3) Každé nové podozrenie z ochorenia COVID-19, ako aj jeho výskyt neodkladne nahlásiť Regionálnemu 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.  

 

(4) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Martin povinné zabezpečiť 

dezinfekciu verejných priestranstiev v lokalite Bambusky v meste Martin. 

 

(5) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Martin povinné zabezpečiť 

testovanie na ochorenie COVID-19 všetkých obyvateľov nad 10 rokov v lokalite Bambusky, s výnimkou už 

karantenizovaných osôb Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Martine vo frekvencii 

stanovenej COVID automatom. 

 

§ 2 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine č. 72/2021 V. v. SR, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Martin v znení vyhlášky Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine č. 74/2021 V. v. SR. 

 

§ 3 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH, v. r. 

regionálny hygienik 


