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Vec:    

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrení na    predchádzanie 

vzniku a šírenia prenosného ochorenia  

  

 

V súvislosti s  epidemickým výskytom osýpok v okrese  Michalovce, v období od 

7.5.2018 do 14.8.2018 bolo spolu  hlásených 388 prípadov ochorení na osýpky, a i naďalej 

pretrvávajúcim  výskytom prípadov ochorení na osýpky  sa v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov začína správne konanie vo veci nariadenia   

všetkým fyzickým osobám od dovŕšeného šiesteho mesiaca veku života do 50. roku života s 

pobytom v obciach – Michalovce - ul. Gerbova, ul. Staničná, mestská časť Žabany, Veľké 

Kapušany - ul. Čičarovská, Strážske - ul. Laborecká, Drahňov, Kapušianske Kľačany, Trhovište, 

Vrbnica, Iňačovce, Senné, Laškovce, Krišovská Liesková, Ruská,  Horovce, Kačanov, 

Markovce, Malčice, Malčice – Hradištská Moľva, Nacina Ves, Pavlovce nad Uhom, Petrovce 

nad Laborcom, Slavkovce, Šamudovce, Zemplínske Kopčany a Žbince podrobiť sa lekárskemu 

dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára  a podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam 

jednou dávkou vakcíny. 

Účelom správneho konania je rozhodnutím upraviť povinnosti vyplývajúce zo zákona                  

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

niektorých predpisov v znení neskorších predpisov na zamedzenie ďalšieho vzniku a šírenia 

prenosného ochorenia osýpok u obyvateľov obcí  Michalovce - ul. Gerbova, ul. Staničná, 

mestská časť Žabany, Veľké Kapušany - ul. Čičarovská, Strážske - ul. Laborecká, Drahňov, 

Kapušianske Kľačany, Trhovište, Vrbnica, Iňačovce, Senné, Laškovce, Krišovská Liesková, 

Ruská,  Horovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Malčice – Hradištská Moľva, Nacina Ves, 

Pavlovce nad Uhom, Petrovce nad Laborcom, Slavkovce, Šamudovce, Zemplínske Kopčany 

a Žbince. 
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