REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

Č. k.: 2018/006139/HŽP

V Liptovskom Mikuláši dňa 7.8.2018

Verejná vyhláška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosných ochorení
podľa §12 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 3 písm. h) zák. č. 355/2007 Z.z.

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (ďalej
len „RÚVZ Liptovský Mikuláš“) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s
prílohou č. 1 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) v
súvislosti s výsledkami laboratórneho vyšetrenia vody využívanej na kúpanie v jazierkach
pri Penzióne Horec v Liptovskom Jáne, podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 1 písm. a)
a ods. 3 písm. h) zák. č. 355/2007 Z. z. podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) nariaďuje
tieto
opatrenia:
Podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 3) písm. h) zák. č. 355/2007
Z.z.
1.Zakazuje kúpanie v jazierkach v areáli Penziónu Horec v Liptovskom Jáne
Termín: bezodkladne
2. Preukázateľne informovať verejnosť a návštevníkov areálu Penziónu Horec
v Liptovskom Jáne o zákaze kúpania sa v jazierkach v areáli
Termín: bezodkladne
Odvolaniu voči tomuto rozhodnutiu RÚVZ Liptovský Mikuláš podľa § 55 ods. 2
zák. č. 71/1967 Zb. sa odníma odkladný účinok, nakoľko to vyžaduje naliehavý verejný
záujem.

Odôvodnenie
Regionálny úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (ďalej
RÚVZ Liptovský Mikuláš) vykonal dňa 26.7.2018 v areáli Penziónu Horec v Liptovskom
Jáne štátny zdravotný dozor počas ktorého boli odobratá vzorka vody z jazierka č. 2,
nachádzajúceho sa v areáli pri Penzióne Horec v Liptovskom Jáne. Počas dozoru bolo
zistené, že voda v dvoch jazierkach je využívaná aj na kúpanie verejnosti a návštevníkmi

penziónu i napriek oznamu cit.: „ Zákaz kúpania, kúpanie na vlastnú zodpovednosť,
oddychová zóna s minerálnymi jazierkami“. Vyšetrením vzorky vody v akreditovanom
laboratóriu v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, protokol č.
8051/2018, sa preukázala mikrobiologická závadnosť vyšetrenej vzorky vody. Uvedené
výsledky preukazujú, že voda nie je zdravotne bezpečná na kúpanie, predstavuje riziko
ohrozenia zdravia kúpajúcich sa osôb. Výsledky sú v rozpore s prílohou č. 3 vyhl. MZ SR
č. 308/2012 o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na
prevádzku , vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom
kúpalisku a na umelom kúpalisku.
Na základe týchto skutočností bolo nutné v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 3
písm. h) zák.č. 355/2007 Z.z. zakázať kúpanie vo vode jazierok.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany zdravia ľudí
potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a nariadiť
opatrenia na predchádzanie šírenia prenosných ochorení& v zmysle citovaných predpisov.
Nakoľko ide
riziko ohrozenia zdravia kúpajúcich sa osôb, bolo nevyhnutné v záujme
ochrany verejného zdravia odňať aj odkladný účinok rozhodnutia.

Poučenie
Podľa §§ 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. možno proti tomuto rozhodnutiu
podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu na zníženie nebezpečenstva šírenia
prenosnej choroby sa podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok
odvolania. V súlade s § 55 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. proti rozhodnutiu o vylúčení
odkladného účinku sa nemožno odvolať.
Doručenie do vlastných rúk:
1. Veratín, s.r.o. Penzión Horec , Liptovský Ján 432, 032 03 Liptovský Ján
Na vedomie:
1. Obec Liptovský Ján, Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján

MUDr. Gabriela Guráňová
regionálna hygienička

Vyvesené dňa: 7.8.2018

Zvesené dňa:

