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R O Z H O D N U T I E 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine ako  príslušný orgán 

podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 17 a § 6 ods. 3 písm. 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 (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) a podľa  

§ 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len správny poriadok) rozhodol  

 

 t a k t o : 

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z.z.  nariaďuje sa 

účastníkovi konania Domov sociálnych služieb Méta, IČO : 30225591, J. Palkoviča 4010/1, 

036 01 Martin zákaz ambulantnej a týždennej pobytovej služby v zariadení : 

 

„Domov sociálnych služieb Méta, A. Medňanského 2402/48, 036 08 Martin“ 

„Domov sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010/1, 036 01 Martin“ 

 

od 19.10.2020 do odvolania, z dôvodu potvrdenia prípadov nákazy novým koronavírusom 

SARS-CoV-2, spôsobujúcim ochorenie COVID-19, metódou RT PCR u zamestnancov 

uvedených zariadení. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Martin 

v súvislosti so stúpajúcim  nárastom potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 sa zakazuje 

poskytovať ambulantné a týždenné pobytové služby v uvedených zariadeniach. 

 

 Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom vydania rozhodnutia.   

 

Podľa § 55 ods. 2  zák. č. 71/1967 Zb. sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa                     

§ 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno 

odvolať. 

 

O d ô v o d n e n i e  

 

 RÚVZ so sídlom v Martine zistil laboratórne potvrdené prípady nákazy novým 

koronavírusom SARS-CoV-2, spôsobujúcim ochorenie COVID-19, metódou RT PCR 

u zamestnancov uvedených zariadení. 

 

            Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. RÚVZ so sídlom v Martine 

vydáva zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu 

osôb. 

Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie 

ochoreniam sú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.                    
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Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku 

a šíreniu prenosných ochorení sú zákaz činnosti alebo prevádzky. 

Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. fyzické osoby – podnikatelia 

a právnické osoby sú povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 

písm. a) až c), e) a g) až n) a ods. 3 a 4 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa                      

§ 48 ods. 4 nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva 

 Vzhľadom  na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany zdravia ľudí  a  

v záujme potreby prerušenia epidemiologického procesu šírenia nákazy potrebné rozhodnúť 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

  

 

P o u č e n i e: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 Správneho poriadku podať 

odvolanie do 15 dní, odo dňa jeho oznámenia, na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Martine, Ul. Kuzmányho č. 27, 036 80 Martin.  

Podľa § 55 ods. 2  zák. č. 71/1967 Zb. sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa                     

§ 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno 

odvolať. 

 Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom, podľa Správneho súdneho poriadku – 

zákon č. 162/2015 Z.z., ak nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku a to odvolania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny 

poriadok). 

 

 

 

Doručí sa elektronicky do vlastných rúk: 

Domov sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010/1, 036 01 Martin 

 

 

 

 

 

            MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH   

            regionálny hygienik 
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