REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom vo Vranove nad Topľou
Pribinova 95, PSČ 093 17,Vranov nad Topľou

Číslo: HEPZaVkZ/00576/19/002303

Vranov nad Topľou, 02.05.2019

Vybavuje: Mgr. Mária Husárová

Verejná vyhláška,
ktorou sa upovedomuje o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrení
na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia
podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou (ďalej len
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou) ako orgán štátnej správy na úseku verejného
zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 30. 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.) v súvislosti
hláseným ochorením na osýpky v obci Hlinné podľa § 18 ods. 1. zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967Zb.“) z vlastného
podnetu
z a č í n a správne konanie
vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia
u obyvateľov obce Hlinné, podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.
Účelom správneho konania je zabezpečiť povinnosti vyplývajúce zo zák.
č. 355/2007 Z.z. na zamedzenie vzniku a šírenia závažného prenosného ochorenia osýpok,
o čom sa účastníci konania upovedomujú.

P o u č e n i e:
Táto vyhláška, ktorou sa upovedomuje o začatí správneho konania vo veci nariadenia
opatrení na predchádzanie prenosného ochorenia, je v súlade s § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb.
vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou.
Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.

Na vedomie:
1. Všeobecné ambulancie pre deti a dorast poskytujúce zdravotnú starostlivosť pre povinné osoby
2. Všeobecné ambulancie pre dospelých poskytujúce zdravotnú starostlivosť pre povinné osoby
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
4. Dôvera Zdravotná poisťovňa, Digital Park II., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

5.
6.
7.
8.

Union, Zdravotná poisťovňa, Vajnorská 10645/100 (Polus City Center), 83104 Bratislava – Nové Mesto
Úrad verejného zdravotníctva SR
Lekár Prešovského samosprávneho kraja
Obec Hlinné, Obecný úrad Hlinné č. 74, 094 35 Soľ (IČO: 000 332 411)

RNDr. Ľudmila Rosiarová
regionálna hygienička

Vyvesené dňa: 02.05.2019
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