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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia pre obce Čierna Lehota, Rochovce, Slavošovce, Brzotín a Rejdová 
 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), o) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú obce Čierna Lehota, Rochovce, 

Slavošovce, Brzotín a Rejdová povinné zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie 

v domácom prostredí osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom 

kontakte s osobami pozitívnymi na ochorenie COVID-19, a ktoré sú obyvateľmi týchto obcí za asistencie 

príslušníkov Policajného zboru. V prípade zistenia porušenia karantény zo strany povinných osôb zabezpečiť 

obmedzenie pohybu v rámci obce a zabezpečiť neodkladné nahlásenie porušenia karantény Regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, prípadne každé nové ochorenie, podozrenie z ochorenia 

a podozrenie z nákazy COVID-19.   

 

(2) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. sú obce Čierna Lehota, Rochovce, 

Slavošovce, Brzotín a Rejdová povinné zabezpečiť dezinfekciu verejných priestranstiev v obci. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 
Mgr. Jozef Varga, v. r. 

regionálny hygienik 

poverený výkonom funkcie 
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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove,  

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov 
 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), o) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. je obec Bačkov povinná zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osôb pozitívnych na ochorenie 

COVID-19, ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobami pozitívnymi na ochorenie COVID-19 

za asistencie príslušníkov Policajného zboru, a ktoré sú obyvateľmi domov a bytov na ulici Bočná v obci 

Bačkov. V prípade zistenia porušenia karantény zo strany povinných osôb zabezpečiť obmedzenie pohybu 

v rámci obce Bačkov a zabezpečiť neodkladné nahlásenie porušenie karantény Regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Trebišove, prípadne každé nové ochorenie, podozrenie z ochorenia a podozrenie 

z nákazy COVID-19.  

 

(2) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. je obec Bačkov povinná zabezpečiť 

dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti rodinných a bytových domov na ulici Bočná 

v obci Bačkov. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 
MUDr. Terézia Konevičová, MPH, v. r. 

regionálna hygienička 
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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,  

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra 
 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), y), z) a § 59b 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 „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c), e) a y) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje všetkým 

prevádzkovateľom zariadení dodržiavať nasledovné opatrenia: 

a) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m
2
 

z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej 

osoby, 

b) pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m
2
 , v prevádzke v jednom okamihu 

sa môže nachádzať najviac 1 zákazník (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode 

dospelej osoby), 

c) zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov 

čakajúcich pred pokladňami, 

d) v prípade samoobslužných pokladní zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch, vrátane 

bočných odstupov minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti), 

e) v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch minimálne 2 m (to 

neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti). 

 

§ 2 

 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým zamestnávateľom nariaďuje, aby 

všetkým zamestnancom, u ktorých to povaha a charakter práce umožňuje, nariadili výkon práce formou home 

office. 

 

§ 3 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 1/2021 V. v. SR, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra. 

 

§ 4 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. februára 2021. 

 

 

 

 
MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA, v. r. 

regionálna hygienička 
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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia pre mesto Bánovce nad Bebravou 
 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), o) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. mesto Bánovce nad Bebravou je povinné 

zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osôb pozitívnych na 

ochorenie COVID-19, ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie 

COVID-19 u obyvateľov  bytového  domu č. 782, č. 783, č. 784/29, ul. K nemocnici, Bánovce nad Bebravou. 

V prípade zistenia porušenia karantény zo strany povinných osôb zabezpečiť obmedzenie pohybu týchto osôb 

v rámci mesta Bánovce nad Bebravou a zabezpečiť neodkladné nahlásenie porušenia karantény Regionálnemu 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, prípadne každé nové ochorenie, podozrenie z ochorenia 

a podozrenie z nákazy COVID-19. 

 

(2) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Bánovce nad Bebravou povinné 

zabezpečiť dezinfekciu spoločných nebytových priestorov bytových domov č. 782, č. 783, č. 784/29 a verejných 

priestranstiev v bezprostrednej blízkosti bytových domov č.782, č. 783, č. 784/29, ul. K nemocnici, Bánovce nad 

Bebravou. 

 

§ 2 

Zrušovacie ustanovenia 

  

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 16/2021 V. v. SR, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia  pre mesto Bánovce nad Bebravou. 

 

§3 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, v. r. 

regionálna hygienička 

 



Čiastka 15/2021  Vestník vlády Slovenskej republiky Strana    

 

     64 

34 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia pre mesto Zlaté Moravce 
 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), o) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Zlaté Moravce povinné 

zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osôb pozitívnych na 

ochorenie COVID-19, ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobami pozitívnymi na ochorenie 

COVID-19, ktoré sú obyvateľmi domov a bytov na ulici Chyzerovecká č. 109, č. 137, č. 139, č. 151 a č. 174, za 

asistencie príslušníkov Policajného zboru a v spolupráci s inými zložkami a osobami. V prípade zistenia 

porušenia karantény zo strany povinných osôb zabezpečiť obmedzenie pohybu v rámci mesta Zlaté Moravce 

a zabezpečiť neodkladné nahlásenie porušenia karantény Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom 

v Nitre, prípadne každé nové ochorenie, podozrenie z ochorenia a podozrenie z nákazy COVID-19.  

 

(2) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Zlaté Moravce povinné 

zabezpečiť dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti rodinných domov a obydlí na ulici 

Chyzerovecká. 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. februára 2021. 

 

 

 

 
MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA, v. r. 

regionálna hygienička 

 

 

 


