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ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote ako orgán príslušný podľa § 3
ods. 1 písm. c), § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s prílohou č. 1 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 „zákona č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrení pri ohrození verejného zdravia a opatrení
na predchádzanie ochoreniam podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z.
v spojení s § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len správny poriadok) rozhodol
takto:
účastníkovi konania Obecnému úradu Rimavské Zalužany, Rimavské Zalužany č. 1, 980 53 Rimavská
Baňa, IČO: 00649830 v Materskej škole v Rimavských Zalužanoch, Hlavná 1, 980 53 Rimavská Baňa,
nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. n) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. zákaz prevádzky
v termíne od 18.3.2021 do 26.3.2021 (vrátane).
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
správneho poriadku.
Odôvodnenie
Orgán verejného zdravotníctva na základe výskytu ochorenia COVID-19 potvrdeného
prostredníctvom antigénového testovania u zamestnancov Materskej školy v Rimavských Zalužanoch,
Hlavná 1, 980 53 p. Rimavská Baňa prijal a nariadil protiepidemické opatrenia uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia v lehote v súlade s aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 97/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na
ochorenie COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany zdravia ľudí potrebné rozhodnúť
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a nariadiť opatrenia na predchádzanie šírenia
prenosného ochorenia v zmysle citovaných predpisov a to § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a § 12 ods. 2
písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. - zákaz činnosti alebo prevádzky.
Zdôvodnenie vylúčenia odkladného účinku rozhodnutia vyplýva z dôvodu zamedzenia šírenia
nákazlivého vírusového ochorenia spôsobeného novým koronavírusom.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie
v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Rimavskej Sobote, Ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota.
Súčasne sa v súlade s § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje odkladný účinok v prípade podaného
odvolania z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho v ochrane zdravia ľudí pred
nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia. V súlade s § 55 ods. 3 správneho poriadku
proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny
súdny poriadok.
Rozhodnutie sa doručí do elektronickej schránky
s fikciou doručenia do vlastných rúk:
Obecný úrad Rimavské Zalužany
Rimavské Zalužany č. 1
980 53 Rimavská Baňa
Mgr. MUDr. Tatiana Majanová
poverená vykonávaním funkcie
Na vedomie:
RÚVZ Rimavská Sobota, odd. EPID
regionálnej hygieničky

