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       SWOT spol. s r.o. 

       Ul.Ivana Krasku č.14 

 

       934 01  Levice 

 

Číslo: 5319/2020/2                                                                            Nové Zámky: 18.11.2020 

Vybavuje: J.Sviteková,DAHE  

 

Vec: „Mobilné odberové miesto“ na Michalskej bašte č.27 v Nových Zámkoch - uvedenie priestorov do 

prevádzky. 

 

R o z h o d n u t i e  
 

       Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch ako orgán príslušný 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 (ďa-

lej len „zákon č.355/2007 Z.z.“), po preskúmaní žiadosti spoločnosti SWOT spol. s r.o., Ul.Ivana Krasku 

č.14, Levice zastúpenej štatutárnym orgánom – konateľom  Ing.Ladislavom  Kollárom, trvale bytom 

935 85 Demandice č.438 zaevidovanej na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v No-

vých Zámkoch pod č.5319/2020 dňa 16.11.2020, oprávnenej na činnosť na základe odpisu registrova-

ného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov, vydaného Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky v Bratislave pod č.RPO-498740/2020 zo dňa 18.11.2020, s prideleným IČO: 36567396, o vy-

danie rozhodnutia k uvedeniu priestorov - Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

„Mobilné odberové miesto“, miesto prevádzkovania: Michalská bašta č.27, 940 02 Nové Zámky, iden-

tifikátor zdravotníckeho zariadenia: 31-36567396-A0001 do prevádzky, k návrhu na schválenie pre-

vádzkového poriadku a na základe zistených podkladov, podľa § 13 odst.4 písm.a/ a b/ zákona 

č.355/2007 Z.z. a podľa §§ 46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších pred-

pisov (ďalej len správny poriadok) 

 

r o z h o d o l  t a k t o  

 

    Žiadosti spoločnosti SWOT spol. s r.o., Ul.Ivana Krasku č.14, Levice s prideleným IČO: 36567396 

zaevidovanej dňa 16.11.2020 pod č.5319/2020,  zastúpenej štatutárnym orgánom  – konateľom  Ing.La-

dislavom  Kollárom,  trvale bytom 935 85 Demandice č.438 sa vyhovuje a podľa § 13 ods.4 písm.a/ 

zákona č.355/2007 Z.z. s návrhom na uvedenie priestorov - Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdra-

votnej starostlivosti „Mobilné odberové miesto“, miesto prevádzkovania: Michalská bašta č.27, 940 02 

Nové Zámky, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 31-36567396-A0001 do prevádzky sa súhlasí. 

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

bilného odberového miesta na Michalskej bašte č.27 v Nových Zámkoch, ktorý tvorí súčasť podania. 

 

O d ô v o d n e n i e  

 

        Účastník konania spoločnosť SWOT spol. s r.o., Ul.Ivana Krasku č.14, Levice s prideleným IČO: 

36567396 v zastúpení štatutárnym orgánom – konateľom Ing.Ladislavom Kollárom, trvale bytom  De-

mandice č.438 požiadal dňa 16.11.2020 listom zaevidovaným pod č.5319/2020 podľa § 13 ods.5 zákona 

č.355/2007 Z.z. orgán verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov - Zdravot-



nícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti „Mobilné odberové miesto“, miesto prevádzko-

vania: Michalská bašta č.27, 940 02 Nové Zámky, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 31-

36567396-A0001 do prevádzky. 

        Na základe žiadosti vykonala dňa 16.11.2020 odborná zamestnankyňa Regionálneho úradu verej-

ného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch Jarmila Sviteková, DAHE obhliadku uvedených pries-

torov. Obhliadkou bolo zistené: 

        Odbery budú vykonávané vo vnútorných priestoroch polyfunkčného objektu na prízemí so samo-

statným vstupom z ulice a samostatným výstupom na parkovisko za objektom. 

Dispozičné riešenie: 

-Vstup má plochu cca 16 m2, podlaha dlažba, steny maľovka, priame vetranie a osvetlenie je  oknom 

a dverami, podhľad je kazetový v ktorých sú osadené žiarivkové svietidlá. 

-Odberová miestnosť  má plochu cca 50 m2, kde v prednej časti sa zriadi administratívna činnosť a v za-

dnej časti miesto na odbery. Podlaha dlažba, steny maľovka, priame vetranie a osvetlenie je  oknom, 

podhľad je kazetový v ktorých sú osadené žiarivkové svietidlá. 

-Čakáreň má plochu cca 25 m2 s východom na parkovisko za objektom. Slúži pre ľudí čakajúcich na 

výsledky testov. Podlaha dlažba, steny maľovka, priame vetranie a osvetlenie je  oknom a dverami, pod-

hľad je kazetový v ktorých sú osadené žiarivkové svietidlá. 

-Kuchynka bude slúžiť pre odberový tím, kde je kuchynská linka, skrinky, stoličky, elektrický sporák. 

Podlaha dlažba, steny maľovka, priame vetranie a osvetlenie je oknom, podhľad je kazetový v ktorých 

sú osadené žiarivkové svietidlá. 

-Záchod je pri kuchynke, ktorý bude slúžiť pre odberový tím. Riešený je s predsieňou, kde je WC a umý-

vadlo s prívodom tečúcej studenej a teplej vody. Príprava teplej vody je centrálne – plynový kotol. Pod-

laha je dlažba, steny sú opatrené keramickými obkladačkami. Zabezpečené je priame vetranie oknom.  

Priestory majú vykurovanie ústredné – kotol na plyn, pripojené sú na zdroj elektrickej energie, zásobo-

vanie vodou je z verejného vodovodu, odkanalizovanie je riešené do mestskej kanalizácie. 

       Priestory mobilného odberového miesta na horeuvedenej adrese spĺňajú požiadavky zákona 

č.125/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostli-

vosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a od-

borného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.S08053-2020-OZS zo dňa 

1.4.2020 v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom v častiach, ktoré sa odvolávajú 

na ustanovenia zákona č.355/2007 Z.z.. 

Zároveň bol predložený: 

-Prevádzkový poriadok mobilného odberového miesta, ktorý je vypracovaný v súlade § 52 odst.1 

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

vujú 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 biolo-

gický faktorom pri práci. 

-Nájomná zmluva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať uzatvorená medzi 

majiteľom objektu - Zoltán Rosa, bytom Majzonovo námestie č.9125/2, Nové Zámky a žiadateľom.  

P o u č e n i e : Podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvo-

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

v Nových Zámkoch, Slovenská ul.č.13, 940 30 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 

 

Rozhodnutie dostanú: 

1. Adresát – do vlastných rúk cestou elektronickej schránky  

2. RÚVZ Nové Zámky – 2x 


