
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v MICHALOVCIACH

Ul. Sama Chalupku č. 5, 071 01 Michalovce

č. k.: 2016/03299 Michalovce: 10.08.2016

Verejná vyhláška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosného ochorenia

podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z.

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (ďalej len
"RÚVZ so sídlom v Michalovciach") ako orgán príslušný podl'a § 3 ods. 1 písm. c) v spojení
s prílohou č. 1 zákona NR SR 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
"zák. č. 355/2007 Z. z.") vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie prenosných ochorení
fyzickým osobám s pobytom na ulici Bernolákova a Michalovská v meste Sobrance podl'a § 6
ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. e) a f) zák. č. 355/2007 Z. z. a podl'a §§ 46 a 47 zák.
č.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zák. č. 71/1967
Zb.") takto rozhodol:

Podl'a § 12 ods. 2 písm. e) a f) zák. č. 355/2007 Z. z. obyvatel'om mesta Sobrance sa
odporúča dodržiavať zásady osobnej hygieny a všetkým fyzickým osobám s pobytom na ulici
Bernolákova a Michalovská v meste Sobrance sa nariaďuje dňom vydania tohto rozhodnutia
dodržiavať zásady osobnej hygieny a zákaz používania podzemnej vody (studňovej
vody) vo vnútorných priestoroch na pitie (sprchovanie, a pod.) a polievanie zeleniny do
odvolania tohto opatrenia a zároveň sa vlastníkom pozemkov na ulici Bernolákova
a Michalovská v meste Sobrance nariaďuje vykonať okamžitú a pravidelnú účinnú
dezinfekciu studňovej vody.

Termín plnenia: ako v texte

RÚVZ so sídlom v Michalovciach podl'a § 55 ods. 2 zák. č.7111967 Zb. vylučuje
odkladný účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu, nakol'ko to vyžaduje naliehavý verejný
záujem na ochranu verejného zdravia l'udí.

Odôvodnenie

Na základe opakovaného hlásenia Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce o
ochorení na vírusovú hepatitídu A u obyvatel'ov na ul. Michalovská a Bernolákova v meste
Sobrance vykonali odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Michalovciach opakovane
v priebehu mesiaca júl a august tohto roku epidemiologické vyšetrenie v ohniskách nákaz
a v súčinnosti s pracovníkom mesta Sobrance obhliadku okolia výskytu hepatitídy dňa



10.08.2016. Epidemiologickým vyšetrením bolo zistené, že pravdepodobnou cestou prenosu
je aj podzemná voda používaná na pitie, sprchovanie a polievanie zeleniny v záhradách.

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.
Nakoľko vírusová hepatitída je prenosné ochorenie a hrozí jej ďalšie šírenie, je nevyhnutné
odňať odkladný účinok prípadného odvolania.

Poučenie
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným

ochoreniam musí byť vyvesená v súlade s § 26 ods. 2 zák. Č. 71/1967 Zb. na úradnej tabuli
RÚVZ so sídlom v Michalovciach Michalovce a zverejnená na internete.

Podľa §§ 53 a 54 ods. 1 a 2 zák. Č. 71/1967 Zb. možno proti tomuto rozhodnutiu podať
do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu na zníženie nebezpečenstva šírenia
prenosnej choroby sa podľa § 55 ods. 2 zák. č.71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok
odvolania. V súlade s § 55 ods. 3 zák. č.71/1967 Zb. proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného
účinku sa nemožno odvolať.
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