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Číslo: GTSÚ/13840/2020                 v Bratislave 7.9.2020 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 

v Bratislave (ďalej len „RÚVZ Bratislava“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 

ods. 1 písm. c) v v spojení s prílohou č. 1 bod 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.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na 

území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej 

republiky č.111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej 

dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade s 

uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04.2020, ako i z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia a 

vzniku nových ohnísk, podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), d), e) 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.“) a podľa bodu C) Opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva SR č. OLP/6849/2020 zo dňa 28.8.2020 mení rozhodnutie č. 

GTSÚ/13812/2020 zo dňa 5.9.2020 s účinnosťou od 7.9.2020 do 30.9.2020 

 

Nasledovne: 

V bode B) v druhej vete sa vypúšťajú slová „pohrebné obrady“. Výnimku z tohto zákazu 

majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb.  

 

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. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

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 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného 

zdravia. 
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Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.3.2020 

pandémiu ochorenia COVID-19. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 

v Bratislave v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 

v okresoch Bratislava I až Bratislava V a v okrese Pezinok a Senec vydal rozhodnutie č. 

GTSÚ/13812/2020 zo dňa 5.9.2020.   

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účinnosťou od 1.9.2020 opatrením č. 

OLP/6849/2020 zo dňa 28.8.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní 

hromadných podujatí. 

Podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/6849/2020 zo dňa 

28.8.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať 

podľa § 48 alebo § 12 zákona č. 355/2007 Z.z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného 

zdravotníctva príslušného územného obvodu. 

 

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) 

zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva 

uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur. 

 

 

P o u č e n i e 

 

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 Bratislava hlavné mesto 

so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, 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. 

 

 

 

 

 

 

  MUDr. Stanislav Duba 

                                                                 poverený vykonávaním funkcie  

                 regionálneho hygienika 
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Rozhodnutie sa doručuje v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave. Rozhodnutie 

bude zároveň zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave www.ruvzba.sk, v časti „verejné vyhlášky“, 

ako aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk, v časti 

„Úradná tabuľa“.  

 

Ďalej sa doručuje: 

 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99  Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom 

sídle 

 Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava – so 

žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na 

webovom sídle 

 Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava -  so žiadosťou 

o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom 

sídle 

 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie 

tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle 

 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 10206/11, 825 61 Bratislava - 

so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na 

webovom sídle 

 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom 

sídle 

 Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie 

tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle 

 Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom 

sídle 

 Mestská časť Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom 

sídle 

 Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom 

sídle 

 Mestská časť Bratislava - Lamač, Vrančovičova 1228/58, 841 03 Bratislava - mestská časť 

Lamač – so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli a na webovom sídle 

http://www.ruvzba.sk/
http://www.slovensko.sk/
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 Mestská časť Bratislava – Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom 

sídle 

 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 5458/17A, 843 10 Bratislava - so 

žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na 

webovom sídle 

 Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava -  so 

žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na 

webovom sídle 

 Mestská časť Bratislava – Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie 

tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle 

 Mestská časť Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom 

sídle 

 Mestská časť Bratislava – Čunovo, Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom 

sídle 

 Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom 

sídle 

 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

 Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

 Okresný úrad Senec, Hurbanova 636/21, 903 01 Senec 

 Okresný úrad Pezinok, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok 

 Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

 Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava 

 

 

 

  

 


