REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Trenčíne
ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
Číslo: RUVZ/2020/04996-001
Trenčín: 12.10.2020

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ
Trenčín“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v 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 „zákona č. 355/2007
Z. z.“) v súvislosti s podozrením na prenosné ochorenie COVID-19 a možným ohrozením
verejného zdravia podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 12 ods. 2 písm. b), e), § 48 ods. 4 písm. c), o),
zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) nariaďuje tieto,

o p a t r e n i a:
Podľa príslušných ustanovení § 12 ods.2 písm. b), e), a § 48 ods. 4 písm. o) zákona
č. 355/2007 Z. z. sa účastníkovi konania Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín,
IČO: 00 312037, správcovi a prevádzkovateľovi areálu „unimobuniek a bytového domu“
na Ulici Kasárenská 1725/5A, 911 01 Trenčín ukladá:
1. bezodkladne poučiť obyvateľov areálu „unimobuniek ako aj bytového domu“
o dôslednom dodržiavaní hygienických opatrení vydaných Hlavným hygienikom SR
na zabránenie prenosu infekcie ochorenia COVID-19, o nezdružovaní sa v skupinách
a o dodržiavaní domácej karantény;
2. 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 areálu
„unibomuniek a bytového domu“ za asistencie mestskej a štátnej polície. V prípade
zistenia porušenia karantény zo strany povinných osôb, 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;
3. zabezpečiť kontrolu nezdružovania sa, nezhromažďovania sa obyvateľov v rámci areálu
„unimobuniek a bytového domu“ ako aj obmedzenia pohybu v rámci mesta Trenčín;
4. zabezpečiť dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti „unimobuniek
a bytového domu“;
Termín bod 1.- 4 : od potvrdenia 1. prípadu 10.10.2020 do odvolania

RÚVZ Trenčín podľa § 55 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok
odvolania proti tomuto rozhodnutiu, nakoľko to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem
na ochranu verejného zdravia ľudí.

Odôvodnenie
V rámci epidemiologického vyšetrovania kontaktov pozitívnych prípadov bolo dňa
10.10.2020 u obyvateľky areálu „unimobuniek a obytného domu“ na Ulici Kasárenská
1725/5A, 911 01 Trenčín, zistené ochorenie na COVID-19, laboratórne potvrdené pozitívnym
P - CR testom na SARS-CoV-2. V areáli t. č. býva minimálne 70 obyvateľov, ktorí boli dennodenne s osobou chorou na COVID- 19. Väčšina obyvateľov areálu má t. č. príznaky
zodpovedajúce klinickému obrazu COVID-19. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zistené nové
ohnisko nákazy a obyvatelia areálu dôsledne nerešpektujú Opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva a usmernenia hlavného hygienika napr. nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov,
vyhýbanie sa účastí zhromažďovania sa ľudí v rámci areálu ale aj mimo areálu, a to v rámci
pohybu v meste Trenčín (častá až dennodenná migrácia tohto obyvateľstva), z dôvodu
zabránenia (zamedzenia) šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom
(SARS-CoV- 2) na území Mesta Trenčín a jeho okolia bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia .
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc
dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 03. 2020 pandémiu
ochorenia COVID-19. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu
epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, dochádza
k šíreniu ochorenia COVID- 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie.
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu stanovenom
týmto
zákonom
chrániť
život,
zdravie
a majetok
a utvárať
podmienky
na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Na základe týchto skutočností a vychádzajúc zo záverov Krízového štábu
Mestského úradu Trenčín bolo nutné v súlade § 48, ods. 4 písm. c), o)
zákona č. 355/2007 Z. z. uložiť opatrenia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia.
Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí
a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok
odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
Na základe týchto skutočností bolo nutné v súlade s § 12 ods. 2 písm. b), e), § 48 ods. 4
písm. o), zákona č. 355/2007 Z. z. uložiť opatrenia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia.
Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí
a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok
odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
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Poučenie
Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Odvolanie sa doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčín,
Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, ktorý rozhodnutie vydal.
Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa § 55
ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Doručí sa elektronicky:
Mesto Trenčín
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín
IČO: 00 312037
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
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