
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v    N o v ý c h   Z á m k o c h 

Slovenská ul. č.13                                                                                                  PSČ: 940 30 

Tel.035-6912394                                    E-mail: ruvznz@uvzsr.sk                 IČO: 173 361 21 

 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

v Nových Zámkoch 

 

Pod kopcom č. 75 

940 01 Nové Zámky 

 

Číslo: 6784/3/2020                                                                            Nové Zámky: 30.12.2020 

Vybavuje: M.Horváthová 

 

Vec: „Mobilné odberové miesto“ - Nové Zámky, Pod kopcom č. 75 (v priestoroch Zdru- 

        ženia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím) - uvedenie priestorov do pre- 

        vádzky. 

 

R o z h o d n u t i e  
 

       Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch ako orgán prí-

slušný 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 niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.355/2007 Z.z.“), po preskú-

maní žiadosti účastníka konania Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

v Nových Zámkoch, Pod kopcom 75, Nové Zámky, zaevidovanej na Regionálnom úrade ve-

rejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch pod č.6784/2020 dňa 23.12.2020, 

oprávnenej na činnosť na základe odpisu registrovaného subjektu z registra právnických 

osôb a podnikateľov, vydaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky v Bratislave pod 

č.RPO-532898/2020 zo dňa 28.12.2020, s prideleným IČO: 31827039, o vydanie rozhodnu-

tia k uvedeniu priestorov „Mobilné odberové miesto“, miesto prevádzkovania: Nové Zámky, 

Pod kopcom č. 75, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 31-31827039-A0001 do pre-

vádzky, k návrhu na schválenie prevádzkového poriadku a na základe zistených podkladov, 

podľa  § 6 odst.3 písm.ab/,  § 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 predpisov (ďalej len 

správny poriadok) 

 

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

    Žiadosti účastníka konania Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

v Nových Zámkoch, Pod kopcom 75, Nové Zámky s prideleným IČO: 31827039, zaevido-

vanej dňa 23.12.2020 pod č.6784/2020,  zastúpenej štatutárnym orgánom, Mgr. Anitou Na-

gyovou, predsedníčkou združenia,  trvale bytom M.R.Štefánika 1, Nové Zámky sa vyhovuje 

a podľa § 13 ods.4 písm.a/ zákona č.355/2007 Z.z. s návrhom na uvedenie priestorov „Mo-

bilné odberové miesto“, miesto prevádzkovania: Nové Zámky, Pod kopcom č. 75, identifiká-

tor zdravotníckeho zariadenia: 31-31827039-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.   
 

mailto:ruvznz@uvzsr.sk


O d ô v o d n e n i e  
 

        Účastník konania Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových 

Zámkoch, Pod kopcom 75, Nové Zámky (Ďalej ZPMP), zastúpenej štatutárnym orgánom, 

Mgr. Anitou Nagyovou, predsedníčkou združenia,  trvale bytom M.R.Štefánika 1, Nové 

Zámky požiadal dňa 23.12.2020 listom zaevidovaným pod č. 6784/2020 podľa § 13 ods.5 

zákona č.355/2007 Z.z. orgán verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia k uvedeniu 

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

Pod kopcom č. 75, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 31-31827039-A0001 do pre-

vádzky. 

MOM je zriadené v priestoroch, ktoré slúžili ako odberové miesto v rámci akcii „Spoločná 

zodpovednosť“ (pre otestovanie vlastných zamestnancov, klientov a mestských opatrovate-

liek) a bude slúžiť na testovanie vlastných zamestnancov, klientov, žiakov a jedného zákon-

ného zástupcu zo spoločnej domácnosti) v rámci akcie „Návrat do škôl 2021“. 

 Na základe žiadosti vykonala dňa 28.12.2020 odborná zamestnankyňa Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch Marta Horváthová obhliadku uvede-

ných priestorov. Obhliadkou bolo zistené: 

Horeuvedené priestory MOM sa nachádzajú na prízemí zariadenia ZPMP v Nových 

Zámkoch, Pod kopcom č. 75. Priestory sú v ekonomickom prenájme. 

Dispozičné riešenie: 

vstup, vestibul, vonkajší priestor na odber a čakanie na výsledky, delené sociálne zariadenie, 

šatňa. 

Vstup má plochu cca 6 m2. Vo vestibule (cca 100 m2) sa zriadi administratívna činnosť. 

K dispozícii je stôl a stoličky.  Výstup z vestibulu je z bočnej strany miestnosti. Samotný 

odber a čakanie na výsledky sa má uskutočniť vonku na dvore pred vestibulom. Vyšetrenie 

materiálu sa má realizovať vo vestibule pri výstupových dverách. Vo vestibule podlaha je 

gumolitová. Steny sú čisté, vymaľované. Prirodzené osvetlenie a vetranie je zabezpečené cez 

okná a dvere, umelé osvetlenie je žiarivkové.  

Pre odberový tým je k dispozícii delené sociálne zariadenie (Ženy: 2 WC kabínky, 

v predsieni 2 umývadlá s výtokom studenej vody. Muži: 1 WC kabínka, 2 pisoáre, 

v predsieni 2 umývadlá s výtokom studenej vody). Podlaha je z keramickej dlažby, steny sú 

vymaľované v kombinácii s keramickými obkladačkami. 

Pre odberový tým je k dispozícii šatňa o ploche cca 15 m2. Podlaha je gumolitová, steny sú 

čisté, vymaľované. Zariadená je šatníkovými skrinkami, stolom, stoličkami, chladničkou 

a mikrovlnnou rúrou. V rámci šatni majú k dispozícii sociálne zariadenie (WC + umývadlo 

s tečúcou teplou a studenou vodou a sprcha).    

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

gie, zásobovanie vodou je z mestského vodovodu, odkanalizovanie je do mestskej kanalizá-

cie.  

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 zdravot-

nej starostlivosti, 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 vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 

320/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej re-

publiky č. 183/2020 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie 

a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta. 



Súčasťou podania je prevádzkový poriadok mobilného odberového miesta, ktorý je vypraco-

vaný 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 ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdra-

votníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia, zmluva o nájme nehnuteľnosti a výpis 

z uznesenia zo zasadnutia Predsedníctva Združenia na pomoc ľoďom s mentálnym postihnu-

tím. 

Zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia bude predložená dňa 

4.1.2021. 

 

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

podať odvolanie 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  

    Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

    v Nových Zámkoch 

    Pod kopcom č. 75 

    940 01 Nové Zámky 

 

2. RÚVZ Nové Zámky – 2x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


