Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Nových Zámkoch
Slovenská ul.č.13

940 30 Nové Zámky

Tel.035/6912440

E-mail:ruvznz@uvzsr.sk

Ennimedical s. r. o.
Tolstého ul. č. 5
811 06 Bratislava- mestská časť Staré Mesto

Číslo: 3727/2021/2
Vybavuje: Mgr. M. Dikanová
Mgr. K. Stehlová

V Nových Zámkoch, 7.12.2021

Vec: Mobilné odberové miesto Nové Zámky, križovatka ulíc Ľ. Štúra/Cyrilometódska
– rozšírenie činnosti o RT-PCR testovanie COVID -19
– rozhodnutie na zmenu v prevádzkovaní
Rozhodnutie
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 účastníka konania Ennimedical s. r. o., Tolstého ul. č. 3
Bratislava – mestská časť Staré Mesto, oprávneného na činnosť na základe odpisu
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov Štatistického úradu
Slovenskej republiky, spisová značka RPO-766413/2021 s prideleným IČO 53572360
o vydanie rozhodnutia na zmenu v prevádzkovaní - na rozšírenie činnosti o RT-PCR testovanie
COVID-19 v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti „Mobilné
odberové miesto“, - UNIMO bunka umiestnená na križovatke ulíc Ľ. Štúra/Cyrilometódska
v Nových Zámkoch /vedľa účelového objektu na poskytovanie ambulantnej zdravotnej
starostlivosti/ , identifikátor zdravotníckeho zariadenia 31-53572360-A0002 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 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

rozhodol takto
Žiadosti účastníka konania Ennimedical s. r. o., Tolstého ul. č. 5 Bratislava – mestská časť
Staré Mesto s prideleným IČO 53572360, zastúpenej konateľom Petrom Slávikom, bytom Nové
Zámky, Michalská bašta 21, zaevidovanej na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so
sídlom v Nových Zámkoch dňa 19.11.2021 pod č.3727/2021 sa vyhovuje a podľa § 13 ods.4

písm. a) zákona č.355/2007 Z.z. s návrhom
na vydanie rozhodnutia na zmenu
v prevádzkovaní - rozšírenie činnosti o RT-PCR testovanie COVID-19 v zdravotníckom
zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti „Mobilné odberové miesto“, - UNIMO bunka
umiestnená na križovatke ulíc Ľ. Štúra/Cyrilometódska v Nových Zámkoch /vedľa účelového
objektu na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti/ , identifikátor zdravotníckeho
zariadenia 31-53572360-A0002 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.
Upozorňuje sa prevádzkovateľ na povinnosť :
- získať prístup do systému ISZI (prístup do systému Moje eZdravie , prístup do systému IS COVID
na zadávanie pozitívnych prípadov).
Odôvodnenie
Účastník konania Ennimedical s. r. o., Tolstého ul. č. 5 Bratislava – mestská časť Staré
Mesto, zastúpená konateľom Petrom Slávikom, bytom Nové Zámky, Michalská bašta č. 21
požiadal dňa 19.11.2021 listom zaevidovaným na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva
so sídlom v Nových Zámkoch pod č.3727/2021, podľa § 13 ods.5 zákona č.355/2007 Z.z.
o vydanie rozhodnutia na zmenu v prevádzkovaní - rozšírenie činnosti o RT-PCR testovanie
COVID-19 v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti „Mobilné
odberové miesto“, - UNIMO bunka umiestnená na križovatke ulíc Ľ. Štúra/Cyrilometódska
v Nových Zámkoch /vedľa účelového objektu na poskytovanie ambulantnej zdravotnej
starostlivosti/ , identifikátor zdravotníckeho zariadenia 31-53572360-A0002. Na predmetné
mobilné odberové miesto vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových
Zámkoch kladné rozhodnutie k uvedeniu priestorov do prevádzky pod č. 3323/2021/4 dňa
3.11.2021.
K žiadosti o vydanie rozhodnutia na zmenu v prevádzkovaní - na rozšírenie činnosti o RT-PCR
testovanie COVID-19 v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
„Mobilné odberové miesto“, - UNIMO bunka umiestnená na križovatke ulíc Ľ.
Štúra/Cyrilometódska v Nových Zámkoch /vedľa účelového objektu na poskytovanie
ambulantnej zdravotnej starostlivosti/ boli priložené doklady :
- zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.9.2021
- prevádzkový poriadok mobilného odberového miesta, vypracovaný v súlade s § 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
- zmluva o zbere a odstraňovaní BKO zo dňa 22.10.2021
- výpis z registra trestov konateľa účastníka konania
- zmluva o spolupráci pri realizácii projektu komerčného testovania RT-PCR testami na
prítomnosť vírusového ochorenia COVID-19
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 materiálno-technické vybavenie mobilného odberového 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 zdravotníckych zariadení
z hľadiska ochrany zdravia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
MUDr. Juraj Benko
regionálny hygienik

Doručí sa do vlastných rúk cestou elektronickej schránky:
Adresátovi
Rozhodnutie dostanú elektronicky:
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava – mestská
časť Petržalka
2. Union zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava Nitriansky
samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra
3. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova ul. 2A, Nitra
4. Daňový úrad Nitra - pobočka Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové Zámky
5. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť
Ružinov
6. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť
Petržalka
7. Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 94035 Nové Zámky
8. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava mestská časť Staré Mesto
9. Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 6353/3C, 84104 Bratislava - mestská
časť Karlova Ves
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