OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
Školská 769/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou 24. 02. 2021
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Vec
Upozornenie na dodržiavanie opatrení
– zaslanie
__________________________________
Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Bánovce nad
Bebravou, Policajný zbor opakovane vyzýva občanov na striktné dodržiavanie opatrení
týkajúcich sa ochorenia COVID-19.
Policajný zbor upozorňuje občanov, že budú naďalej vykonávané kontroly na miestach
so zvýšenou koncentráciou osôb, kontroly za účelom zisťovania, dodržiavania zákazu
vychádzania na hlavných cestných ťahoch, kontroly dodržiavania zákazu vychádzania,
kontroly certifikátu o vykonanom teste na COVID-19, kontroly zamerané na dodržiavanie
aktuálnych epidemiologických opatrení a vydaných vyhlášok hlavného hygienika Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (povinnosť nosenia rúšok v interiéri a v
exteriéri, dodržiavanie karanténnych opatrení a obmedzené fungovanie prevádzok), kontroly
zamerané na dodržiavanie opatrení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77 zo dňa 05. 02.
2021, ktoré bolo doplnené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 88 zo dňa 13. 02. 2021
a na dodržiavanie opatrení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 89 zo dňa 17. 02. 2021 k
zákazu vychádzania v súvislosti so slobodou pohybu a pobytu na území Slovenskej republiky.
Celkovo bolo od začiatku roku 2021 v okrese Bánovce n/B zadokumentovaných 230
prípadov porušenia karanténnych opatrení. V blokovom konaní bolo uložených 158 pokút
na sumu 3240 €. V 3 prípadoch bolo porušenie opatrení odstúpené na RUVZ Trenčín.
Najviac priestupkov bolo zistených pri povinnosti zákazu vychádzania 98 prípadov a
nosenia rúšok v 57 prípadoch.
Dodržiavanie karanténnych opatrení bude od 07.00 hod. dňa 27. 02. 2021 do
odvolania zabezpečený okrem iného v celom kraji Trenčín aj zvýšeným výkonom služby.
Opatrenia budú zamerané na dodržiavanie prijatých opatrení na hlavných cestných ťahoch a
hraniciach okresov.
Uvedené Vám zasielam na vedomie a k ďalšej potrebe.
plk. Mgr. Miloš Šagát
riaditeľ

USMERNENIE
Na základe aktuálnej pandemickej situácie boli Úradom verejného zdravotníctva (ďalej len
„ÚVZ“) Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) vydané vyhlášky zverejnené vo vestníku vlády
SR.
Nerešpektovaním vydaných vyhlášok a uznesení vlády SR sa môže osoba dopustiť:
Povinnosť nosenia rúška (prekrytie horných dýchacích ciest): priestupok podľa § 56 ods.
1 písm. f) 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“):
- príslušník PZ môže uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie
sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na regionálny ÚVZ.
Výnimky z povinnosti nosenia rúšok majú:
a) deti do 6 rokov veku,
b) osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných
osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
e) osoby pri výkone športu,
f) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
g) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
h) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní
dokumentárneho filmu,
i) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
j) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.
Porušenie zákazu vychádzania (osoba nepreukáže výnimku zo zákazu vychádzania na
základe certifikátu o vykonanom teste na COVID-19 v období od 18. 01. 2021 do 19. 03.
2021 / môže sa predĺžiť/ani inú výnimku zo zákazu vychádzania): priestupok podľa § 32
ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 42/1994“),
- príslušník PZ môže uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie
sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na okresný úrad.
Príslušníci PZ neskúmajú zdravotný stav a ani sa neoboznamujú s lekárskym tajomstvom.
Pri kontrole zákazu vychádzania preverujú len dodržanie podmienok. Ide o údaje získavané s
cieľom naplnenia účelu, pre ktorý bol vládou SR nariadený zákaz vychádzania a tieto údaje
majú svoj legálny podklad v príslušných uzneseniach vlády SR prijatých v intenciách
ústavného zákona.
Izolácia pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania (porušenie karantény):
priestupok podľa § 56 ods. 1, písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.,
- príslušník PZ môže uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie
sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na regionálny ÚVZ.
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Výnimky:
Izolácia v domácom prostrední alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa nevzťahuje
na čas spojený s:
a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti,
b) za účelom odberu biologického materiálu na mobilnom odberovom mieste.
Obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí: priestupok podľa § 56 ods. 1, písm. f)
zákona č. 355/2007 Z. z.,
- príslušník PZ môže uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie
sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na regionálny ÚVZ.
Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb:
priestupok podľa § 56 ods. 1, písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.,
- príslušník PZ môže uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie
sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na regionálny ÚVZ.
Každý prípad nedodržania uznesení vlády SR, resp. vydaných vyhlášok ÚVZ SR je
posudzovaný individuálne. V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov príslušník PZ pri ukladaní blokovej pokuty prihliadne na
závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za
ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na
to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom
konaní.
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