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Číslo spisu
RÚVZ/2022/1694-HDM-4895

Topoľčany
15. 12. 2022

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, ako správny orgán príslušný podľa § 3 ods.
1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods. 3 písm. e) 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.“), vo veci nariadenia
opatrení podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

Výrok
opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov - zákaz prevádzky v MŠ a v DJ Ľ. Fullu 2705/8 , Topoľčany, IČO : 37860585 v
termíne od 16.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.

Odôvodnenie
V 50. kalendárnom týždni 2022 došlo k nárastu počtu akútnych respiračných ochorení u detí navštevujúcich MŠ a
DJ Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany a počet ochorení dosahuje epidemické hodnoty.
V záujme prerušenia procesu šírenia sa nákazy, ako i výskytu komplikácií akútneho respiračného ochorenia správny
orgán rozhodol o obmedzení prevádzky uvedeného zariadenia.
Na základe uvedených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie
Podľa § 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo
dňa jeho doručenia odvolanie na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch.
Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu na znížení nebezpečenstva procesu šírenia sa akútnych ochorení
dýchacích ciest, podľa § 55 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. sa
v y l u č u j e odkladný účinok odvolania. Voči rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa
nemožno odvolať (§ 55 ods. 3 cit. zákona).
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 17335761

Doručuje sa
Materská škola Ľ. Fullu Topoľčany, Ľ. Fullu 2705, 95503  Topoľčany, Slovenská republika


