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Obec Palárikovo  

 

Hlavná 595/82 

941 11 Palárikovo 

 

 

Číslo: Vybavuje: Nové Zámky: 
120/2/2021 J.Vodička 20.1.2021 

 

Vec: Obec Palárikovo, Mobilné odberové miesto – rozhodnutie k uvedeniu 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 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 obce Palárikovo, Hlavná 595/82, 941 11 Palárikovo  oprávne-

nej na činnosť na základe odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb 

a podnikateľov Štatistického úradu Slovenskej republiky zo dňa 20.1.2021, spisová značka 

RPO-545208/2021 s prideleným IČO 00309176 o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov 

„Mobilné odberové miesto“, dom kultúry, Poštová 11, 941 11 Palárikovo, identifikátor zdra-

votníckeho zariadenia 31-00309176-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 zá-

kona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďa-

lej len „správny poriadok“) 

 

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

 

Žiadosti obce Palárikovo s prideleným IČO 00309176, zastúpenej štatutárnym orgá-

nom – starostkou Mgr. Ľubicou Karasovou, bytom Kpt.Jána Nálepku 12, 941 11 Palárikovo, 

zaevidovanej dňa 19.1.2021 pod č.120/1/2021 sa vyhovuje a podľa §  13 ods.4 písm. a)  zá-

kona č.355/2007 Z.z.  s návrhom  na uvedenie  priestorov „Mobilné odberové miesto“, miesto 

prevádzkovania: dom kultúry, Poštová 11, 941 11 Palárikovo, identifikátor zdravotníckeho 

zariadenia 31-00309176-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 obec Palárikovo, zastúpená starostkou Mgr.Ľubicou Karasovou po-

žiadal dňa 19.1.2021 listom zaevidovaným pod č.120/1/2021 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: dom kulúry, Poštová 11, 

941 11 Palárikovo, identifikátor zdravotníckeho zariadenia 31-00309176-A0001 do prevádz-

ky. 

MOM je zriadené v priestoroch, ktoré slúžilo ako odberové miesto v rámci akcie 

„Spoločná zodpovednosť“ - dom kultúry, Poštová 11, 941 11 Palárikovo a bude slúžiť na tes-

tovanie občanov v rámci akcie „Zachráňme spolu životy“. 

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 pracovní-

koch, 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 Mi-

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

hláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.183/2020 Z.z. o minimálnych po-

žiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odbero-

vého 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 zdravotníc-

kych zariadení z hľadiska ochrany zdravia. 

Účastník konania je povinný do 22.1.2021 predložiť RÚVZ Nové Zámky zmluvu 

s registrovanou spoločnosťou na likvidáciu biologického odpadu. 

 

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

no podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Re-

gionálny 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 oprav-

ných prostriedkov. 

 

 

 

 MUDr. Juraj Benko 

 regionálny hygienik 

 

 

 

 

Doručí sa do vlastných rúk cestou elektronickej schránky: 

Adresátovi  

Na vedomie: 

RÚVZ Nové Zámky 2x 

 

 

 

 

 


