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146  

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. 118/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia 

pri ohrození verejného zdravia pre obec Nižná Slaná 

 

 

 

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 v znení neskorších 

predpisov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. 118/2021 V. v. SR, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Nižná Slaná. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Varga, v. r. 

regionálny hygienik 

poverený výkonom funkcie 
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OZNÁMENIE 

Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 

10912-1815/2021 z 26. marca 2021 o zúčtovaní dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, 

ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov 

 

 

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal pokyn č. 10912-1815/2021 z 26. marca 2021 o zúčtovaní dotácie 

poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní 

sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov. 

 

Účelom pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri zúčtovaní dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov 

vzniknutých obci pri sčítaní domov a bytov v rámci preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a 

vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. 

 

Do textu pokynu možno nahliadnuť na sekcii sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu Slovenskej 

republiky. Pokyn bude zverejnený na webovom sídle sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 

(https://www.scitanie.sk). 

 

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

Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

Alexander Ballek, v. r. 

predseda  

Štatistického úradu Slovenskej republiky 

 

 

https://www.scitanie.sk/

