
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Nových Zámkoch

Slovenská 8354/13, 94002 Nové Zámky
v Nových Zámkoch, dňa 15.1.2021

číslo: 78/2/2021

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 DENTAL KLINIK s.r.o., IČO: 44551941 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 14.1.2021 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

DENTAL KLINIK s.r.o.
IČO 44551941, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Krížna 3794/17, 94201 Šurany, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

konateľ MUDr. František Hlavačka, trvale bytom Krížna 17/3794, 94201 Šurany, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

31-44551941-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania miestna časť Nitriansky Hrádok, Hlavná 2417/32, 94201 Šurany

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

ODÔVODNENIE

Účastník konania DENTAL KLINIK s.r.o., Krížna ul.č.17 Šurany zastúpený konateľom MUDr.Františkom Hlavačkom,
Krížna ul.č.17 Šurany požiadal dňa 14.1.2021 listom zaevidovaným pod č.78/2021 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: Hlavná ul.č.32 Šurany, miestna časť Nitriansky Hrádok, identifikátor zdravotníckeho zariadenia
31-44551941-A0001 do prevádzky.

MOM je zriadené v priestoroch, ktoré slúžili ako odberové miesta v rámci akcii „Spoločná zodpovednosť“ (dom kultúry).

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:
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- 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
- zmluva o dielo (odber, preprava, zneškodňovanie alebo zhodnotenie nebezpečných odpa-dov), uzatvorená medzi
navrhovateľom a BEMIA plus, s.r.o., Markusova ul.č.534/2 Šurany
- zmluva o nájme nebytových priestorov, v ktorých je MOM zriadené, uzatvorená medzi žiadateľom a majiteľom týchto
priestorov – Mestské kultúrne stredisko, Ul.SNP č.16 Šurany.

Poučenie:

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

MUDr. Juraj Benko
regionálny hygienik

Doručuje sa:
DENTAL KLINIK s.r.o., Krížna 3794/17, 94201 Šurany

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 - kontaktné miesto Šurany, ul. SNP 69, 942 01 Šurany
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 Šurany, Námestie hrdinov 1, 94201 Šurany
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 82467 Bratislava - mestská časť Ružinov


