REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Nových Zámkoch
Slovenská 8354/13, 94002 Nové Zámky
v Nových Zámkoch, dňa 11.2.2021
číslo: 298/2021

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (ďalej len „RÚVZ NZ“), ako orgán príslušný
na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v
spojení s § 11 ods. 5 zákona 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 (ďalej
len „zákon o poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu v
súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch rozhodol t a k t o:
žiadosti organizácie Unilabs Slovensko, s. r. o., IČO: 31647758 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 10.2.2021 o vydanie povolenia
na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a v
súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch
žiadateľovi
Unilabs Slovensko, s. r. o.
IČO 31647758, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Záborského 4/2, 03601 Martin, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ Ing. Peter Lednický, trvale bytom Sládkovičova 859/9, 81106 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika,
konateľ Ing. Jozef Karlík, trvale bytom Ľanová 3344/80, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika,
konateľ RNDr. Jozef Marčišin, MSc., trvale bytom Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník, Slovenská republika,
konateľ Ing. Katarína Rumanová, trvale bytom Volgogradská 4923/33, 03861 Martin, Slovenská republika,
povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
31-31647758-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Unimobunka na parkovisku vedľa objektu Relax komplexu - krytej plavárni, Cisárska bašta,
94002 Nové Zámky

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ NZ.

ODÔVODNENIE
Účastník konania spoločnosť Unilabs Slovensko, s.r.o., Záborského ul.č.2, Martin, s prideleným IČO: 31647758, zastúpené
štatutárnym orgánom – konateľmi, ktorí konajú v mene spoločnosti vždy aspoň dvaja spoločne Ing. Petrom Lednickým
trvale bytom Sládkovičova ul.č.859/9, Bratislava, Ing. Jozefom Karlíkom bytom Ľanová ul.č.3344/80, Chorvátsky
Grob, Ing. Katarínou Rumanovou bytom Volgogradská ul.č.4923/33, Martin – Priekopa a RNDr. Jozefom Marčišinom
bytom Ul.Ľ.Štúra č.489/9, Svidník, požiadal dňa 10.2.2021 listom zaevidovaným pod č.298/2021 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: Unimobunka osadená na parkovisku pri ulici Cisárska bašta /vedľa objektu
Relax komplexu-krytej plavárni/ v Nových Zámkoch, identifikátor zdravotníckeho zariadenia 31-31647758-A0001 do
prevádzky.
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MOM je zriadené na parkovisku pri ulici Cisárska bašta /vedľa objektu Relax komplexu-krytej plavárni/ v Nových
Zámkoch, kde je osadená Unimobunka. Vykonávajú sa tu antigénové testy na vyšetrenie ochorenia COVID-19 pre
verejnosť.
-Unimobunka má plochu cca 15 m2, kde v zadnej časti je šatňa (cca 3 m2), bude slúžiť pre odberový tím ako priestor pre
zázemie, určené na prezliekanie a uloženie osobných vecí. Podlaha je gumolit, steny sú z umakartu, svetlá výška je cca 2,6
m. Vybavenie – stolík, stoličky, vešiak.
V prednej časti (cca 12 m2) je zriadená odberová miestnosť s registráciou, podlaha je gumolitová, steny sú z umakartu,
svetlá výška je cca 2,6 m, priame vetranie a osvetlenie je oknami, umelé osvetlenie je žiarivkové. V miestnosti sú osadené 2
okná, kde odbery sa realizujú z vonkajšieho prostredia cez jedno okno a dokumentácia sa realizuje cez druhé okno, pričom je
zabezpečená distančná vzdialenosť 2 metre od ostatných. Na čakanie výsledkov testov je vyhradený priestor na parkovisku,
vedľa Unimobunky. Miestnosť má vykurovanie lokálne – elektrický radiátor. Vybavenie – stoly, stoličky, poličky, skrinky.
-Záchod je k dispozícii v objekte krytej plavárne, vedľa osadenej Unimobunky, kde sú na prízemí dva záchody delené pre
mužov a ženy, riešené sú s predsieňou, kde je umývadlo s prívodom tečúcej studenej a teplej vody. Podlaha je dlažba, steny
sú do výšky cca 1,6 m obložené keramickými obkladačkami, ostatné je maľovka. Predložená dohoda o požívaní sociálnych
zariadení v objekte krytej plavárni v Nových Zámkoch uzatvorená medzi žiadateľom a prevádzkovateľom krytej plavárni
Novovital, Hlavné námestie č.7, Nové Zámky.
Žiadateľ, nakoľko prevádzkuje zdravotnícke zariadenie, zriadil zo svojich zamestnancov personálne vybavenie odberového
miesta (1 zdravotnícky pracovník, 1 pracovník na administratívu, 1 pracovník na riadenie verejnosti pri odberoch) a
materiálno-technické vybavenie odberového miesta. Na likvidáciu biologicky kontaminovaného odpadu zabezpečil zvlášť
nádoby (predložená zmluva o likvidácii biologicky kontaminovaného odpadu).
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 materiálnotechnické vybavenie mobilného odberového miesta.
Súčasťou oznámenia 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 zmluva, dohoda o používaní sociálnych zariadení, zmluva
o zbere odpadu na zneškodnenie alebo zhodnotenie a rozhodnutie mesta Nové Zámky ako majiteľa verejného priestranstva
pri ulici Cisárska bašta na umiestnenie MOM.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

MUDr. Juraj Benko
regionálny hygienik
Doručuje sa:
Unilabs Slovensko, s. r. o., Záborského 4/2, 03601 Martin
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Rozhodnutie dostanú:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Union zdravotná poisťovňa,a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra
Daňový úrad Nitra - pobočka Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové Zámky
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 94035 Nové Zámky
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 6353/3C, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

