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Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  

so sídlom v Spišskej Novej Vsi pri ohrození verejného zdravia 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi  ako 

príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa § 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 (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.) z dôvodu 

vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou 

Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 

11.03.2020 dňom 12.03.2020 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 podľa  § 48 ods. 4 písm. c) 

zákona č. 355/2007 Z. z.  nariaďuje toto 

 

opatrenie: 

 

1.Všetkým osobám, ktoré sa zdrţiavajú na území mesta Krompachy – ulica 

Hornádska (obytná časť), ulica Druţstevná, časť ulice Stará Maša od                    

č. domu 35,  sa zakazuje styk s ostatným  obyvateľstvom,  

 

2.Všetkým osobám, ktoré sa zdrţiavajú na území obce Bystrany – časť osada, sa 

zakazuje styk s ostatným  obyvateľstvom, 

 

3.Všetkým osobám, ktoré sa zdrţiavajú  na území obce Ţehra – osada Dreveník 

a sídlisko Dreveník, sa zakazuje styk s ostatným  obyvateľstvom. 

 

Termín: od 09.04.2020 od 00:00 hod. až do odvolania 

 

 O d ô v o d n e n i e 

 

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 a vyhlásila na postihnutom území 

Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. 



z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 

núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19. marca 2020. 

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 

pandémiu ochorenia COVID-19.  

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v meste Krompachy - ulica 

Hornádska (obytná časť), ulica Druţstevná, časť ulice Stará Maša od                             

č. domu 35, v obci Bystrany – časť osada, v obci Ţehra - osada Dreveník a 

sídlisko Dreveník - zvýšený výskyt ochorenia COVID-19, Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi nariadil z dôvodu 

ochrany verejného zdravia pred šírením  prenosného ochorenia COVID-19 

v uvedených lokalitách, v súlade so závermi z rokovania ústredného krízového 

štábu zo dňa 08.04.2020 opatrenia uvedené v záväznej časti tohto opatrenia.  

Toto opatrenie je  nevyhnutným nástrojom na zamedzenie šírenia ochorení 

COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v uvedených 

lokalitách.  

Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná sledovať 

svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, 

kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania 

telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára  a podrobiť sa odberu 

biologického materiálu.  

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného 

zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z., za ktorý príslušný regionálny 

úrad verejného zdravotníctva uloţí pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona                          

č. 355/2007 Z.z. vo výške do 1.659 eur, ak odsek 3 neustanovuje inak. 

V blokovom konaní môţu orgány Policajného zboru a obecnej polície uloţiť 

páchateľovi za nerešpektovanie tohto opatrenia pokutu vo výške do 1.000 eur. 

 

 

 

                                                                     MUDr. Renáta Hudáková 

                                                                       regionálny hygienik 


