Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v
Slovenská ul. č.13
Tel.035-6912394

Nových Zámkoch
PSČ: 940 30
IČO: 173 361 21

E-maill:ruvznz@uvzsr.sk

MEDIFORM, s.r.o.
Cintorínska 20
968 01 Nová Baňa
Číslo: 321/3/2021
Vybavuje: M.Horváthová

Nové Zámky: 16.2.2021

Vec: Mobilné odberové miesto na antigénové testovanie, Ul. Ľ.Štúra 3, Nové Zámky - 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 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 (ďalej len „zákon č.355/2007 Z.z.“), po
preskúmaní žiadosti MEDIFORM, s.r.o., Cintorínska 20, Nová Baňa, oprávnenej na činnosť
na základe odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov
Štatistického úradu Slovenskej republiky zo dňa 12.2.2021, spisová značka RPO
563896/2021 s prideleným IČO 43967965 o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov
„Mobilné odberové miesto na antigénové testovanie“, Ul. Ľ.Štúra 3, Nové Zámky,
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 31-43967965-A0002 do prevádzky, 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 MEDIFORM, s.r.o., Cintorínska 20, Nová Baňa s prideleným IČO 43967965,
zastúpenej konateľom spoločnosti Mgr. Ivanom Balážim, bytom Bratislava, Šustekova
7/2689, zaevidovanej dňa 12.2.2021 pod č. 321/2021 sa vyhovuje a podľa § 13 ods.4 písm.a/
zákona č.355/2007 Z.z. s návrhom na uvedenie priestorov „Mobilné odberové miesto na
antigénové testovanie“, miesto prevádzkovania: Ul. Ľ.Štúra 3, Nové Zámky, identifikátor
zdravotníckeho zariadenia: 31-43967965-A0002 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 MEDIFORM, s.r.o., Cintorínska 20, Nová Baňa, zastúpená konateľom
spoločnosti Mgr. Ivanom Balážim, bytom Bratislava – mestská časť Petržalka, Šustekova
7/2689, požiadal dňa 12.2.2021 listom zaevidovaným pod č. 321/2021 podľa § 13 ods.5
zákona č.355/2007 Z.z. orgán verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia k uvedeniu

priestorov „Mobilné odberové miesto na antigénové testovanie“, (ďalej MOM), miesto
prevádzkovania: Ul. Ľ.Štúra 3, Nové Zámky, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 3143967965-A0002 do prevádzky.
Na základe žiadosti vykonala dňa 15.2.2021 zamestnankyňa Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch Marta Horváthová obhliadku priestorov.
Obhliadkou bolo zistené:
Priestory Mobilného odberového miesta na Ul. Ľ.Štúra 3, Nové Zámky sa nachádzajú v
prenajatých priestoroch na prízemí polyfunkčného objektu s nasledovným dispozičným
riešením: odberová miestnosť, miestnosť na oddych a sociálne zariadenie.
Odberová miestnosť je o ploche cca 4,7 m x 10 m. Podlaha je z keramickej dlažby, steny sú
čisté, vymaľované. Odberová miestnosť sa člení na registráciu, na samotný odber, na
vyhodnocovanie testov a na administratívnu činnosť (písanie certifikátov). Priestor na čakanie
na testovanie a čakanie na výsledky sa nachádza pred budovou vo vonkajších priestoroch.
Miestnosť na oddych je o ploche cca 1,5 m x 3,5 m, je oddelená čiastočne stenou, čiastočne
paravanom. Sociálne zariadenie je riešené WC misou a umývadlom s výtokom teplej a
studenej vody. Objekt je napojený na mestské inžinierske siete (el. energia, mestský vodovod,
kanalizácia, plyn). Prirodzené osvetlenie a vetranie je zabezpečené oknami, umelé osvetlenie
je žiarivkové.
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
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
republiky 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
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 ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku
zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia, výpis z registra trestov a rámcová
zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia uzatvorená medzi
MEDIFORM s.r.o. Nová Baňa a PolyStar, s.r.o. Nové Zámky.
Upozorňuje sa prevádzkovateľ, že dostupnosť priestoru na čakanie na testovanie a čakanie na
výsledky musí byť vyznačené so zabezpečením dištančnej vzdialenosti 2 m, v odberovej
miestnosti musí byť farebne vyznačený smer pohybu osôb a ich odstupu v dĺžke minimálne 2
m a jednotlivé sekcie musia byť oddelené paravanom.
P o u č e n i e :
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
súdom.
MUDr. Juraj Benko
regionálny hygienik
Rozhodnutie dostanú:
1. Adresát – do vlastných rúk cestou elektronickej schránky
Na vedomie:
2. RÚVZ Nové Zámky – 2x

