
 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,  

č.  15/2021 zo dňa 1. apríla 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia 

 pre  okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava 

   

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e),  § 48 ods. 4 písm.  d), e), y), z) a  § 59b  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.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

 

§ 1 

 

(1) Podľa ustanovenia   § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje : 

a) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu  vrátane ich predaja na odber so sebou, 

b) predaj nebalenej zmrzliny, vrátane predaja na odber so sebou, 

c) realizovanie akýchkoľvek stretnutí spojených  s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,  

 

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na : 

a)  predaj zmrzliny zabalenej do účelových nevratných jednorazových termoobalov zabezpečujúcich uchovanie  

zmrzliny v mrazenom stave, 

b) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu. 

 

 

§ 2 

 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e), y), z) zákona č. 355/2007 Z. z.  sa nariaďuje  všetkým 

prevádzkovateľom zariadení dodržiavať nasledovné opatrenia: 

a)    zákaz pre zákazníkov konzumovať  zmrzlinu vo vnútorných alebo vonkajších častiach prevádzky, či v blízkosti 

prevádzky, 

b)    počet  zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m
2 

z predajnej plochy určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,  

c)    pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m², v prevádzke v jednom okamihu sa 

môže nachádzať najviac 1 zákazník (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej 

osoby),  

d)    zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov 

čakajúcich pred pokladňami, 

e)    v prípade samoobslužných predajní zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch, vrátane 

bočných odstupov minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti), 

f)    v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch minimálne 2 m  

(to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti). 

 

  

§ 3 

 

Zrušovacie ustanovenie 

  

Zrušuje sa:  

vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 114/2021 V. v. SR, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia  pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad 

Bebravou, Myjava. 

 

 

§ 4 

 

Účinnosť 

 



Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. apríla 2021 

 

 

 

                                                                                      MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, v. r. 

                                                                                   regionálna hygienička 


