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50 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave,  

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Pezinok 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave  ako príslušný orgán 

štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), 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 

 

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Pezinok v rómskej osade 

Glejovka v Pezinku povinné zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení - izoláciu v domácom 

prostredí osôb chorých na ochorenie COVID-19 a osôb s pozitívnym výsledkom testu na prítomnosť Corona 

vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19, ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte 

s týmito osobami a zdržujú sa/sú obyvateľmi domov v rómskej osade Glejovka v Pezinku situovaných na 

parcelách č. 2969/1, 2969/4, 2968/1, 2969/10 v k.ú. Pezinok a na parcelách č. 713/4, 713/1, 713/2 a 716/2 

v k.ú. Grinava za asistencie Policajného zboru a v spolupráci s ďalšími potrebnými zložkami a osobami.  

 

(2) V prípade zistenia porušenia karanténnych opatrení - izolácie v domácom prostredí zo strany povinných 

osôb zabezpečiť obmedzenie pohybu v rámci lokality rómskej osady Glejovka v Pezinku, v ktorej sa domy na 

parcelách č. 2969/1, 2969/4, 2968/1, 2969/10 v k.ú. Pezinok a na parcelách č. 713/4, 713/1, 713/2 a 716/2 

v k.ú. Grinava nachádzajú a zabezpečiť neodkladné nahlásenie porušenia karanténnych opatrení Regionálnemu 

úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave. 

 

(3) Každé nové podozrenie z ochorenia COVID-19, ako aj jeho výskyt neodkladne nahlásiť Regionálnemu 

úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave. 

 

§ 2  

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

MUDr. Stanislav Duba, v. r. 

poverený vykonávaním funkcie 

regionálneho hygienika 
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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove,  

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce 

 

 

 

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 mesto Sečovce 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 

za asistencie príslušníkov Policajného zboru, a ktoré sú obyvateľmi domov a bytov na ulici Nová v meste 

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

v rámci mesta Sečovce 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 mesto Sečovce povinné zabezpečiť 

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

v meste Sečovce. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.  

 

 

 

 

MUDr. Terézia Konevičová, MPH, v. r. 

regionálna hygienička 
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OZNÁMENIE 

Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej 

republiky č. 10912-933/2021 z 8. februára 2021 o poskytnutí doplatku dotácie  poskytnutej obci na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, 

domov a bytov, ktoré vznikli  pri sčítaní domov a bytov 

 

 

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal metodický pokyn č. 10912-933/2021 z 8. februára 2021 

o poskytnutí doplatku dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri 

príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré vznikli  pri sčítaní domov a bytov. 

 

Účelom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri financovaní úloh obce pri sčítaní obyvateľov 

v rámci preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 

v roku 2021. 

 

Do textu metodického pokynu možno nahliadnuť na oddelení rozpočtu odboru ekonomického Štatistického 

úradu Slovenskej republiky. Metodický pokyn bude zverejnený na webovom sídle sčítania obyvateľov, domov 

a bytov v roku 2021 (https://www.scitanie.sk/sodb2021/dokumenty). 

 

Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom uverejnenie oznámenia o jeho vydaní vo Vestníku vlády 

Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

Alexander Ballek, v. r. 

predseda 

Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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