Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nových Zámkoch

so sídlom v
Slovenská ul. č.13
Tel.035-6912340

PSČ: 940 30
E-maill:ruvznz@uvzsr.sk

IČO: 173 361 21

Trojur, s r.o.

Agátová 736/24
943 42 Gbelce
Číslo: 401/2021
Vybavuje: A.Miškovičová,DAHE

Nové Zámky: 26.2.2021

Vec: „Mobilné odberové miesto“ na Hlavnej ul.č.78 v Štúrove - uvedenie 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 spoločnosti Trojur, s r.o. Agátová 736/24, Gbelce zastúpenej štatutárnym
orgánom – konateľom Róbertom Kaszakim, trvale bytom Bartókova 1610/22 Štúrovo
zaevidovanej na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
pod č.401/2021 dňa 24.2.2021, oprávnenej na činnosť na základe výpisu z obchodného
registra Okresného súdu Nitra k dátumu 22.2.2021, oddiel: Sro, vložka číslo: 42192/N, Číslo
dožiadania: el-6620/2021/N s prideleným IČO: 47 252 847, o vydanie rozhodnutia k uvedeniu
priestorov - Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti „Mobilné odberové
miesto“, miesto prevádzkovania: Hlavná ul.č.78 v Štúrove, identifikátor zdravotníckeho
zariadenia: 31-47 252 847-A0001 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 spoločnosti Trojur, s.r.o. Agátová 736/24, Gbelce s prideleným IČO: 47 252 847
zaevidovanej dňa 24.2.2021 pod č.401/2021, zastúpenej štatutárnym orgánom – konateľom
Róbertom Kaszakim, trvale bytom Bartókova 1610/22 Štúrovo sa vyhovuje a podľa § 13
ods.4 písm.a/ zákona č.355/2007 Z.z. s návrhom na uvedenie priestorov - Zdravotnícke
zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti „Mobilné odberové miesto“, miesto
prevádzkovania: Hlavná ul.č.78 Štúrovo, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 3147 252 847 -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 na Hlavnej ul.č.78 v Štúrove, ktorý tvorí súčasť
podania.
O d ô v o d n e n i e
Účastník konania spoločnosť Trojur, s.r.o. Agátová 736/24 Gbelce, s prideleným IČO:
47 252 847 v zastúpení štatutárnym orgánom – konateľom Róbertom Kaszakim, trvale bytom

Bartókova 1610/22 Štúrovo požiadal dňa 24.2.2021 listom zaevidovaným pod č.401/2021
podľa § 13 ods.5 zákona č.355/2007 Z.z. orgán verejného zdravotníctva o vydanie
rozhodnutia k uvedeniu priestorov - Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej
starostlivosti „Mobilné odberové miesto“, miesto prevádzkovania: Hlavná ul.č.78 Štúrovo,
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 31-47 252 847-A0001 do prevádzky.
Na základe žiadosti vykonala dňa 25.2.2021 odborná zamestnankyňa Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch Adela Miškovičová, DAHE
obhliadku uvedených priestorov.
Odberové miesto sa nachádza v barovej časti hotela Guest Centre na uvedenej adrese so
samostatným vstupom a výstupom o celkovej ploche 70 m2 .
Vnútorné dispozičné členenie :
- odberová miestnosť
- šatňa, denná miestnosť
- 2 samostatné sociálne zariadenia riešené s WC a umývadlom s prívodom tečúcej
studenej a teplej vody
V odberovej miestnosti pri vstupe je zriadená administratívna činnosť následne odberové
miesto. Certifikáty o testovaní sa budú odovzdávať cez okno do vonkajšieho prostredia.
Prirodzené osvetlenie a vetranie je zabezpečené oknami a dverami. Umelé osvetlenie je
žiarivkové. Vo všetkých miestnostiach sú steny opatrené maľovkou a podlaha dlažbou.
Prevádzka je napojená na mestské inžinierske siete.
Súčasťou podaného návrhu sú nasledovné podklady :
- prevádzkový poriadok pre odberové miesto v súvislosti testovaním populácie SR
antigénovými testami na COVID-19 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 a NV SR č.83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologický faktorom pri práci.
- zmluva o zbere, preprave a zabezpečení zneškodňovania odpadu uzavretá medzi
Fleming,s.r.o. Južná č.26 Nitra a prevádzkovateľom
- zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených uzatvorená
medzi konateľom spoločnosti Balance Paris s.r.o. Družstevný rad 4 Štúrovo
a žiadateľom
- dohoda so zdravotníkom na vykonávanie antigénového testovania na COVID-19.
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 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.
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
2. RÚVZ Nové Zámky – 2x

