
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v   N o v ý c h   Z á m k o c h 

Slovenská ul. č.13                                                                                                  PSČ: 940 30 

Tel.035-6912394                                    E-maill:ruvznz@uvzsr.sk                 IČO: 173 361 21 

 

SWOT spol. s r.o. 

Ivana Krasku 14 

934 01 Levice 

 

Číslo: 952/3/2021                                                                            Nové Zámky: 16.4.2021 

Vybavuje: M.Horváthová 

 

Vec: „Mobilné odberové miesto“ Michalská bašta 27, multifunkčný kontajner na parc.  

         č. 6927/1, k.ú. 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 SWOT spol. s r.o. Ivana Krasku 14, Levice, oprávnenej na činnosť na 

základe odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky zo dňa 15.4.2021, spisová značka RPO 

623349/2021 s prideleným IČO 36567396 o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov 

„Mobilné odberové miesto“, Michalská bašta 27, multifunkčný kontajner na parc. č. 6927/1, 

k.ú. Nové Zámky, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 31-36567396-A0005 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 SWOT spol. s r.o. Ivana Krasku 14, Levice s prideleným IČO 36567396, 

zastúpenej štatutárnym orgánom  – konateľom  Ing.Ladislavom  Kollárom,  trvale bytom 935 

85 Demandice č.438 , zaevidovanej dňa 15.4.2021 pod č. 952/2021  sa vyhovuje a podľa § 13 

ods.4 písm.a/ zákona č.355/2007 Z.z. s návrhom na uvedenie priestorov „Mobilné odberové 

miesto“, miesto prevádzkovania: Michalská bašta 27, multifunkčný kontajner na parc. č. 

6927/1, k.ú. Nové Zámky, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 31-36567396-A0005 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 SWOT spol. s r.o. Ivana Krasku 14, Levice s prideleným IČO 

36567396, zastúpenej štatutárnym orgánom  – konateľom  Ing.Ladislavom  Kollárom,  trvale 

bytom 935 85 Demandice č.438, požiadal dňa 15.4.2021 listom zaevidovaným pod č. 

952/2021 podľa § 13 ods.5 zákona č.355/2007 Z.z. orgán verejného zdravotníctva o vydanie 



rozhodnutia k uvedeniu priestorov „Mobilné odberové miesto“ (ďalej len MOM), miesto 

prevádzkovania: Michalská bašta 27, multifunkčný kontajner na parc. č. 6927/1, k.ú. Nové 

Zámky, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 31-36567396-A0005 do prevádzky.  

Na základe žiadosti vykonala dňa 15.4.2021 zamestnankyňa Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch Marta Horváthová obhliadku priestorov. 

Obhliadkou bolo zistené:  

Mobilné odberové miesto (multifunkčný kontajner) sa nachádza na Michalskej bašte 27,  

parc. č. 6927/1, Nové Zámky. MOM – multifunkčný kontajner je o rozmeroch cca 2,5 x 6 m, 

podlaha je z PVC, steny sú z ľahkoumývateľného a dezinfikovateľného materiálu. Prirodzené 

osvetlenie a vetranie je zabezpečené oknami a dverami, umelé osvetlenie je žiarivkové. 

Vykurovanie je lokálne /elektrické vykurovacie teleso/. Na čelnej strane kontajnera sú 

umiestnené dve okná – cez prvé okno je zabezpečená registrácia, cez druhé okno sa vykonáva 

odber materiálu. Odbery sa realizujú z vonkajšieho prostredia. V MOM je zabezpečený 

objednávkový systém pre klientov, výsledky sa zasielajú cez sms správy.  

Ako zázemie pre odberový tím slúži jedna miestnosť na oddych so sociálnym zariadením v  

susednej budove Medi-Pharm. Miestnosť na oddych je o rozmeroch cca 5 x 6 m, svetlá výška 

2,6 m. Sociálne zariadenie pozostáve z WC kabínky a zo sprchovacieho kúta. Umývadlo 

s tečúcou teplou a studenou vodou sa nachádza vo WC kabínke a v miestnosti na oddych. 

Podlaha je z keramickej dlažby, steny sú čisté, vymaľované v kombinácii s keramickými 

obkladačkami. Prirodzené osvetlenie a vetranie je zabezpečené oknami a dverami, umelé 

osvetlenie je žiarivkové. Vykurovanie je ústredné, plynové. Objekt je napojený na mestské 

inžinierske siete /elektrická energia, mestský vodovod, mestská kanalizácia, plyn/.  

Odberový tím sa skladá z jedného zdravotníckeho pracovníka a z troch plnoletých fyzických 

osôb zabezpečujúce plynulé testovanie. 

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, nájomná 

zmluva, doklad o prenájme kontajnera a rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za 

účelom ich zneškodnenia uzatvorená medzi SWOT spol. s r.o. Levice a PolyStar, s.r.o. Nové 

Zámky. 

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 


