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Číslo: 5862/2/2020                                               V Nových Zámkoch, 4.12.2020 

Vybavuje: Ing.L.Slaný,MPH 

                  Mgr.K.Stehlová  

                   

Vec: Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo,  Jesenského ul.č.85 Štúrovo – 

„Mobilné odberové miesto“ – rozhodnutie k uvedeniu priestorov do prevádzky.  
 

 

 

R o z h o d n u t i e 

     

          Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Nových Zámkoch ako vecne 

a miestne príslušný orgán podľa  § 3  ods.1 písm.c) v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods.3 písm.g) 

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 „zákon č.355/2007 Z.z.“), po 

preskúmaní žiadosti Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo,  Jesenského ul.č. 

85 Štúrovo,  oprávnenej na činnosť na základe odpisu registrovaného subjektu z registra práv-

nických osôb a podnikateľov Štatistického úradu Slovenskej republiky zo dňa 3.12.2020, 

spisová značka RPO-514125/2020 s prideleným IČO 17336139 o vydanie rozhodnutia k 

uvedeniu priestorov „Mobilné odberové miesto“, Jesenského ul.č.85 Štúrovo, identifikátor 

zdravotníckeho zariadenia 31-17336139-A0001 do prevádzky a na základe zistených 

podkladov, podľa § 6 odst.3 písm.ab) a §  13 ods.4 písm. a) a b) zákona č.355/2007 Z.z. a § 46 

a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní  (správny poriadok) v znení neskorších pred-

pisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 

rozhodol takto 

 

         Žiadosti Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo,  Jesenského ul.č.85 

Štúrovo s prideleným IČO17336139, zastúpenej štatutárnym orgánom – riaditeľom Mgr.On-

drejom Czékusom, bytom Ul.J.Kráľa č.5254/8 Nové Zámky, zaevidovanej dňa 3.12.2020  pod 

č.5862/2020 sa vyhovuje a podľa §  13 ods.4 písm. a)  zákona č.355/2007 Z.z.  s návrhom  na 

uvedenie  priestorov „Mobilné odberové miesto“, miesto prevádzkovania: Jesenského ul.č.85 

Štúrovo, identifikátor zdravotníckeho zariadenia 31-17336139-A0001 do prevádzky sa súhlasí. 

Súčasne sa podľa §  13 ods.4 písm.b)  zákona č.355/2007 Z.z. schvaľuje  prevádzkový 

poriadok mobilného odberového miesta, ktorý tvorí súčasť podania.          

 

 



O d ô v o d n e n i e 

 

        Účastník  konania Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo,  Jesenského 

ul.č.85 Štúrovo požiadala  dňa 3.12.2020 listom zaevidovaným pod č.5862/2020 podľa §  13 

ods.5  zákona č.355/2007 Z.z. orgán verejného  zdravotníctva  o  vydanie  rozhodnutia  na  

uvedenie priestorov „Mobilné odberové miesto“ (ďalej MOM), miesto prevádzkovania: 

Jesenského ul.č.85 Štúrovo, identifikátor zdravotníckeho zariadenia 31-17336139-A0001 

prevádzky. 

MOM je zriadené v účelovom objekte na poskytovanie ambulantnej zdravotníckej starostlivosti 

a lekárenských služieb – Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo,  Jesenského 

ul.č.85 Štúrovo. Vnútorné dispozičné riešenie priestorov: vstup, registrácia, WC klienti, 

príprava, odbery, čakáreň na výsledky, zber odpadu, východ. Zdravotnícki pracovníci, 

zabezpečujúci odbery majú k dispozícii  dennú miestnosť a sociálne zariadenia.  

Priestory MOM spĺňajú požiadavky zákona č.125/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č.320/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 z. z. o minimálnych požiadavkách 

na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta.  

Súčasťou podania je: 

-  prevádzkový poriadok odberového miesta, ktorý je  vypracovaný v súlade § 52 ods.1 písm.e)  

a ods.5 písm.d) zákona  č. 355/2007 Z. z., vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o požiadavkách  na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia a NV SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 

- rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia, 

uzatvorené medzi žiadateľom a PolyStar, s.r.o., Slovenská ul.č.13A Nové Zámky.   

P o u č e n i e : 

Podľa § 53 a § 54 zákona správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie 

v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ulica č. 13 Nové Zámky, ktorý rozhodnutie vydal.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné  súdom podľa zákona č.162/2015 Z.z. správneho súdneho 

poriadku  a to po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

                                                                                                    MUDr. Juraj Benko  

                                                                                                      regionálny hygienik 

 

 

 

Doručí sa do vlastných rúk cestou elektronickej schránky: 

Adresátovi  

Na vedomie: 

RÚVZ Nové Zámky 2x 

 

 

 


