REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom vo VRANOVE nad Topľou
093 17 Vranov nad Topľou, Pribinova č. 95
HEPZaVkZ/00629/19/002306

Vranov nad Topľou, 02.05.2019

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ako orgán
príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) 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 zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci nariadenia opatrení na
predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení účastníkovi konania: Obec Hlinné,
Hlinné č. 74, 094 35 Soľ, IČO: 00 332 411, podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s §12 ods. 2
písm. m) zák. č. 355/2007 Z. z. a §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov

nariaďuje
účastníkovi konania: Obec Hlinné, Hlinné č. 74, 094 35 Soľ, IČO: 00 332 411

opatrenie
z á k a z vykonávania všetkých hromadných športových a kultúrnych podujatí v obci
Hlinné.
Termín: od 02.05.2019 do odvolania
Podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. sa vylučuje odkladný účinok odvolania proti
tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého verejného záujmu a to ochrany verejného zdravia.

Odôvodnenie:
V súvislosti s epidemickým výskytom ochorenia na osýpky, v záujme zabránenia šíreniu
ochorenia u osôb zúčastňujúcich sa hromadných a športových podujatí, bolo potrebné rozhodnúť
tak ako sa uvádza vo výrokovej časti rozhodnutia.
Vzhľadom k tomu, že v súčasnom období dochádza v regióne k postupnému zvyšovaniu
chorobnosti na toto ochorenie, nariadené opatrenie je účastník konania povinný plniť až do času
pominutia dôvodov, pre ktoré bolo nariadené.

Poučenie:
Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní
odo dňa jeho doručenia odvolanie na Regionálny úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo
Vranove nad Topľou, 093 17 Vranov nad Topľou, Pribinova č. 95.
Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu na zníženie možnosti vzniku nebezpečenstva
šírenia prenosných ochorení podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa
vylučuje odkladný účinok odvolania. Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku podľa § 55
ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa nemožno odvolať.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom
podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku zák. č. 162/2015 Z. z.

Dostane:
Obec Hlinné
Hlinné č. 74
094 35 Soľ
Pre spis:
3x – RÚVZ Vranov nad Topľou
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