
        

                   Vestník vlády 
          Slovenskej republiky 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Ročník  31                             Čiastka17                     Vydaná 3. februára 2021 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

OBSAH 

 
39. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Komárno 

 

 

 



Čiastka 17/2021  Vestník vlády Slovenskej republiky Strana    

 

     73 

39 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom so sídlom v Komárne,  

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Komárno 
 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (ďalej len "RÚVZ v Komárne") ako príslušný 

orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e),  § 48 ods. 4 písm. c), k) a 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 Komárno je povinné zabezpečiť 

dodržiavanie karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí nariadených osobám pozitívnym na ochorenie 

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

COVID - 19, bývajúcim v bytoch č. 10, 22, 23, 27, 28, 29, 33 a 38 vchodu A, č. 46, 57, 61, 68, 83 a 84 vchodu 

B, č. 85, 95, 98, 102, 108, 121 a 122 vchodu C bytového domu na adrese Veľký Harčáš 61 v meste Komárno. 

V prípade zistenia porušenia karantény zo strany povinných osôb zabezpečiť obmedzenie pohybu v rámci mesta 

Komárno a zabezpečiť neodkladné hlásenie porušenia karantény na RÚVZ v Komárne, prípadne každé nové 

ochorenie, podozrenie na ochorenie a podozrenie z nákazy COVID - 19.  

 

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

dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti vyššie uvedeného obytného domu na adrese 

Veľký Harčáš 61 v meste Komárno. 

 

(3)  Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Komárno povinné dňa 

03.02.2021 zabezpečiť testovanie na COVID - 19 metódou RT-PCR všetkým obyvateľom okrem detí do troch 

rokov veku dieťaťa a osôb pozitívne testovaných počas prvého a druhého kola skríningu, bývajúcim v bytoch 

č. 10, 22, 23, 27, 28, 29, 33 a 38 vchodu A, č. 46, 57, 61, 68, 83 a 84 vchodu B,  č. 85, 95, 98, 102, 108, 121 

a 122 vchodu C bytového domu na adrese Veľký Harčáš 61 v meste Komárno. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 
Mgr. Denisa Masárová, v. r. 

regionálna hygienička 

 


