• poskytuje súčinnosť okresným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany
obyvatel'stva,
• súlade s § 10 zák. č. 355/2007 Z. z. plní úlohv na úseku prevencie ochorení a iných
porúch zdravia,
• vvtvára pred začiatkom kúpacej sezónv pre každú vodu určenú na kúpanie program
monitorovania a vymedzuje dĺžku kúpacej sezónv,
• zabezpečuje monitorovanie pre každú vodu určenú na kúpanie počas kúpacej sezónv,
•

preskúmava znečistenie vody určenej na kúpanie,
•prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie a vydáva trvalý
zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa vo vode určenej na kúpanie,
• prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie pri výnirnočných
okolnostiach,
c) v súlade s § 11 zák. č. 355/2007 Z. z. vvkonáva špecializované úlohv verejného
zdravotníctva,
d) v súlade s § 14 zák. č. 355/2007 Z. z. vvkonáva poradenskú činnosť v oblasti podpory
a ochrany zdravia,
e) v súlade s § 23 ods. 2, ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. 0 potravinách v znení
neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 152/1995 Z. z.) vvkonáva úradnú kontrolu potravín
• v prevádzkarniach verejného stravovania vrátane výrobv cukrárskvch výrobkov, zmrzliny
a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach,
• vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam ôsob vo výrobe, rnanipulácii a
urniestňovaniu na trh,
• výživových doplnkov, rnateriálov prichádzajúcich do styku s potravinami, potravín
určených na osobitné výživové účely, ako aj detskej výživy a dojčenskej výživy,

•
•

nových potravín,
z hl'adiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly
dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnvch látok do potravín,

•

v súvislosti s prídavnýrni látkami do potravín,

•

ukladá opatrenia a pokuty a prerokúva priestupky, ktoré sa zistia pri výkone úradnej
kontroly.
f) spolupracuje v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
s ústrednýrni i miestnymi orgánmi štátnej správy, s obcami a sarnosprávnymi krajmi, s
výskumnýrni, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami, s poskytovatel'mi zdravotnej
starostlivosti, so stavovskými organizáciami v zdravotníctve, so zdravotnýrni poisťovnami
a Sociálnou poisťovňou, inými právnickými a fvzickými osobami a s medzinárodnýrni
organizáciami.
lnformácie o vedúcich predstavitel'och a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
RNDr. Ľudmila Rosiarová
regionálna hvgienička a generálna
tajomníčka služobného úradu
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia:
21,5
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka:
22
• z toho počet vedúcich zamestnancov:
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Čl. II
lnformácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
Jednotlivé položky dlhodobého majetku, pohľadávkv a záväzky v účtovníctve sú
oceňované v obstarávacích cenách.
Odpisovanie majetku
Dlhodobý hmotný majetok štátu v správe RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou je
odpisovaný podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, a to rovnomernou metódou.
Postup odpisovania sa v priebehu roka nernenil.
Nakladanie s majetkom štátu
S majetkom štátu v správe RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou bolo nakladané
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov. Tento majetok bol využívaný na plnenie úloh organizácie v rámci predmetu
činnosti. Na ochranu majetku boli využívané všetky právne prostriedky.
Čl. lII
lnformácie 0 údajoch na strane aktív súvahy

Pohľadávkv
S pohľadávkami v správe RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou bolo nakladané
v zmysle § 3 zákona NR SR č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších
predpisov. Dlžníkom boli zaslané výzvy na zaplatenie.
Časové rozlíšenie
Na účte 381 - Nákladv budúcich období je zaúčtované povinné zmluvné poistenie
vozidiel na r. 2020, havarijné poistenie vozidiel na r. 2020, miliónové poistenie osôb
nachádzajúcich sa v služobných motorových vozidlách na r. 2020, poistenie budovy na r.
2020, parkovacie miesta pre služobné motorové vozidlá na rok 2020, mandátnv certifikát
s platnosťou na rok 2020 a aktualizácie programov na r. 2020.
Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Príjmy v roku 2020 boli rozpočtované na sumu 20 000,00 €. V priebehu roka bol
rozpočet upravený na sumu 13 540,00 €. Skutočne dosiahnuté príjmy predstavujú čiastku
13 923,94 €.
Celkove čerpanie rozpočtu bežných výdavkov nebolo prekročené. Finančné
prostriedky vvnaložené na plnenie úloh stanovených pre tento rozpočtový rok boli vvužité
hospodárne, efektívne a účelne.
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Poznárnkv

Čl. 1
Všeobecné úda]e
Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Názov:
Regionálnv úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Vranove nad Topľou
Pribinova č. 95, 093 17 Vranov nad Topľou
Sídlo:
17335787
Identifikačné číslo organizácie:
Dátum zriadenia:
01.01.2004
Spôsob zriadenia:
Zákonorn č. 355/2007 v spojení s prílohou č. 1 k tomuto
zákonu
Názov zriaďovateľa:
MZ SR
Sídlo zriaďovateľa:
Limbová 2, 837 52 Bratislava
Právnv dôvod na zostavenie
Riadna učtovná závierka k 31.12.2019
účtovnej závierky:
lnformácie o činnosti účtovnej jednotky
Činnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou:
a) v súlade s § 6 ods. 3 zák. 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 zák. č.

355/2007 Z. z.):
• zúčastňuje sa na riešení národných a rnedzinárodných programov významných pre
verejné zdravie,
• riadi, usrnerňuje a kontroluje epiderniologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie
imunizačného programu,
• vvkonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej

urovni,
• plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 a úlohy pri ohrození
verejného zdravia podľa § 48 ods. 3,
• nariad'uje opatrenia na predchádzanle ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrozeniach
verejného zdravia podľa § 48 ods. 4,
• vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,
• zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vvdáva osvedčenia o odbornej
spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti
uvedené v § 15 ods. 2,
• povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,

• vvkonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie
nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,
• prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady
podľa § 56 až 58,
• vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6),
•sprístupňuje počas kúpacej sezóny informácie o kvalite vôd určených na kúpanie
a o kvalite vody v prírodných kúpaliskách a v umelých kúpaliskách na svojom webovom sídle,
• plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických
látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu,

