
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Nových Zámkoch 

Slovenská ul. č.13                                                                                     940 30 Nové Zámky 

Tel.035-6912440                                                                              E-mail:ruvznz@uvzsr.sk 

 

 

Obec Lipová  

 

941 02 Lipová č.203    

 

 

Číslo: 753/2/2021                                                       Nové Zámky, 29.3.2021 

Vybavuje: Ing.L.Slaný,MPH  

                                     

 

Vec: Rokovanie obecného zastupiteľstva – vyjadrenie. 

  

        Elektronickou poštou, doručenou dňa 26.3.2021, zaevidovanou pod č.753/2021 ste ozná-

mili, že dňa 29.3.2021 sa bude  konať v kultúrnom dome v obci Lipová zasadnutie obecného 

zastupiteľstva so začiatkom o 18,00 hod.  

Vo vyššie uvedenej veci vám predkladáme toto vyjadrenie: 

-Uznesením vlády Slovenskej republiky č.160 zo 17.marca 2021  k návrhu na opakované pre-

dĺženie trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bez-

pečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov, vyhláseného uznesením vlády SR č.587 z 30.septembra 2020 a na prijatí 

opatrení podľa čl.5 odst. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vláda 

schválila návrh na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu na obdobie 40 dní 

s účinnosťou od 20.marca 2021.  

Uznesenie vlády  obmedzuje  slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05.00 

hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, 

opakovane predĺženého týmto uznesením teda uplynutím 28.apríla 2021. Obmedzenie sa ne-

vzťahuje, okrem iného, podľa bodu 25 uznesenia:  

           - v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania 

úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komuni-

kácie, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie star-

ším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie 

COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o 

jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti 

ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, 

alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie 

testu na ochorenie COVID-19. 

Je povinnosťou osoby preukázať sa výsledkom testu, pokiaľ sa nepreukáže, porušuje ustanove-

nia uznesenia vlády a organizátor zasadnutia mestského zastupiteľstva ju na zasadnutie nepri-

pustí. 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva slovenskej republiky č.131/2021,  ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí z 

dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, uverejnená vo vestníku vlády Slovenskej republiky 



Čiastka 51/2021 (ďalej „vyhláška“) stanovuje pre zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci 

a ich poradných orgánov, zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe 

zákona a pre voľby (§ 4 ods. 2 písm.c),d) a e) vyhlášky) v  § 4 odst.5 nasledovné opatrenia: 

a)vstup a pobyt vmieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 

cestami, 

b)zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade 

vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,  

c)zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu 

rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

d)vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s prekrytými hornými dýchacími 

cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, 

e)hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým myd-

lom a papierovými utierkami, 

f)zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 

            1.ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefo-

nicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, 

            2.pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednora-

zových papierových obrúskov, 

            3.zákaz podávania rúk,  

g)zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia, 

h)zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových 

plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom 

 

Vzhľadom  k tomu, že v oznámení neuvádzate, či sa jedná o zasadnutie obecného zastu-

piteľstva s účasťou len poslancov alebo rokovanie obecného zastupiteľstva za účasti  ve-

rejnosti (občanov obce), upozorňujeme vás, že v prípade konania takého hromadného poduja-

tia musíte postupovať v zmysle ustanovení § 4 odst.1 vyhlášky - podľa § 48 ods. 4 písm. d) 

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.“) sa všetkým fyzickým osobám, fyzic-

kým osobám–podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia 

športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy.  

Zákaz podľa § 4 ods. 2 vyhlášky sa nevzťahuje, okrem iného,  na hromadné podujatia jednora-

zovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia dis-

ponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie 

COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionál-

nom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné 

uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie 

s maximálnou dĺžkou 48 hodín. 

Pre vašu informáciu uvádzame ďalšie požiadavky vyhlášky na konanie hromadných podujatí:   

-V zmysle ustanovení § 4 odst.3 vyhlášky, podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre 

výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia: 

a)v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť 

priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,  

b)vstup a pobyt vmieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 

cestami, 

c)zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje,  

d)vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri 

a predmetov, 

e)hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 



f)zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu 

rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

g)zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade 

vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

h)zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 

          1.ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefo-

nicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 

          2.zákaz podávania rúk, 

i)pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného 

podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre: 

          1.osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  

          2.partnerov,  

          3.osoby vykonávajúce športovú činnosť,  

          4.umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť  

          5.osoby usadené v hľadisku podujatia,  

          6.osoby školiace voči osobám školeným, 

          7.iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčas-

tnenými osobami nie je možné dodržať, 

j)všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva, 

k)zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný pre-

ukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí 

 

Upozorňujeme vás, že v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č.160 zo 17.marca 2021 

s účinnosťou od 20.marca 2021 platí obmedzenie  slobody pohybu a pobytu občanov v čase od 

05.00 hod. do 01.00 hod nasledujúceho dňa; obmedzenie končí uplynutím 28.apríla  2021. 

V zmysle ustanovení bodu C/5 uznesenia, hromadné podujatie ktorého prevádzku a or-

ganizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR (viď Vyhláška Úradu verejného 

zdravotníctva slovenskej republiky č.131/2021) resp. bodu C/25 uznesenia - cesta na orgán 

verejnej moci na účely vykonania úkonu sa môže konať len v čase od 05,00 do 20,00 hod.  

 

Odporúčame Vám sledovať uverejňované opatrenia na webovom sídle Úradu verejného zdra-

votníctva Slovenskej republiky (www.uvzsr.sk) resp.Ministerstva vnútra SR  (www.minv.sk), 

ktoré sa menia a upravujú podľa aktuálnej situácie vo vývoji pandémie ochorenia COVID-19 

na území Slovenskej republiky. 

 

 

                         

                            MUDr. Juraj  B e n k o 

                              regionálny hygienik 

 

 

Doručí sa:  

Adresátovi cestou elektronickej schránky 

O tom sa upovedomuje:  

RÚVZ Nové Zámky 

 

 

http://www.uvzsr.sk/
http://www.minv.sk/

