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V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako vecne a miestne 

príslušný orgán podľa § 3  ods. 1 písm. c) a podľa § 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 zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) po preskúmaní 

návrhu účastníka konania právnickej osoby spoločnosti NO. 2 s. r. o., 1. mája 135, 956 22 

Prašice, IČO: 52 958 396, k uvedeniu priestorov zariadenia spoločného stravovania 

s prípravou pokrmov a nápojov - “Plešivec“, J. Kollára 350/21, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom do prevádzky a k schváleniu prevádzkového poriadku podľa § 13 ods. 4 písm. a), 

písm. b)  zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto 

 

r o z h o d o l: 
 

    návrhu účastníka konania spoločnosti NO. 2 s. r. o., 1. mája 135, 956 22 Prašice,  

IČO: 52 958 396, zo dňa 20.05.2020 podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z.  

sa vyhovuje a s uvedením priestorov zariadenia spoločného stravovania s prípravou pokrmov 

rýchleho občerstvenia z priemyselne vyrobených polotovarov od schválených výrobcov  

a nápojov - “Plešivec“, J. Kollára 350/21, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  

do prevádzky súhlasí. 

    Podľa § 13 ods. 4 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. schvaľuje predložený prevádzkový  

poriadok zariadenia spoločného stravovania. 

 

O d  ô v o d n e n i e 
 
     Účastník konania - spoločnosť NO. 2 s. r. o., 1. Mája 135, 956 22 Prašice, IČO: 52 958 

396, podľa § 52 ods. 1 písm. b), písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. požiadal Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva Trenčín o posúdenie návrhu na uvedenie priestorov zariadenia 

spoločného stravovania otvoreného typu s prípravou pokrmov rýchleho občerstvenia a 

nápojov “Plešivec“, J. Kollára 350/21, 915 01 Nové Mesto nad Váhom do prevádzky 

a schválenie prevádzkového poriadku.     

    Orgán verejného zdravotníctva v záujme zisťovania skutkového stavu vykonal štátny 

zdravotný dozor. Miestnym šetrením vykonaným dňa 04.06.2020 a 18.06.2020 bolo zistené,  
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že sa jedná o jestvujúce zariadenie, kde nastala zmena prevádzkovateľa a rozšírenie 

sortimentu o prípravu údených rýb.  

    Dispozičné riešenie v interiéri na prízemí objektu predstavuje: vstupná chodba, odbytová 

miestnosť s barom a barovým zápultím so stoličkovou kapacitou cca 20 miest na sedenie, 

sklad nápojov a KEG sudov, ďalej zariadenia na osobnú hygienu pre zákazníkov delené podľa 

pohlavia a schodisko vedúce na poschodie. Na poschodí objektu je zabezpečený  záchod 

a šatňa pre zamestnanca. V barovom zápultí je k dispozícii sanitárne zariadenie na umývanie 

nápojového skla a sanitárne zariadenie na osobnú hygienu rúk zamestnancov. 

     Zariadenie je v exteriéri doplnené vonkajším letným výčapom, sedením pre zákazníkov - 

terasou so stoličkovou kapacitou cca 20 miest na sedenie, zázemím pre prípravu  údených rýb, 

skladom KEG sudov a nápojov. Letný výčap je murovaná stavba vybavená pracovnými 

plochami, výčapným pultom a zariadením, drezom na umývanie stolového riadu. Predaj 

čapovaných nápojov je realizovaný cez predajne okienko. 

    Zázemie pre prípravu grilovaných rýb situované v exteriéri je prestrešené, z troch strán 

kryté (murované) a vybavenie predstavuje: predajný pult, pracovné plochy, strojno-

technologické zariadenie na tepelnú úpravu rýb (polotovarov) – udiareň (udiareň na pevné 

palivo), fritézy, mraziace a chladiace zariadenie, sanitárne zariadenia – dvojdrez na umývanie 

riadu a umývadlo na ruky.  
     Vetranie je zabezpečené prirodzeným spôsobom oknami, aktívnym odsávaním nad 

zdrojmi tepla, ventilátormi. Povrchová úprava podláh, stien a stropov z hygienického hľadiska 

vyhovuje súčasným požiadavkám pre daný typ prevádzky. Objekt je napojený na verejný 

vodovod a kanalizáciu.  

 

     Podkladom pre vydanie rozhodnutia bolo stanovisko vecne a miestne príslušného 

stavebného úradu k účelu užívania stavby, rozhodnutie Mesta Nové Mesto nad Váhom  

na inštaláciu technologického celku patriaceho do kategórie malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia č. ŽP-2855/2020-24888, prevádzkový poriadok, čestné vyhlásenie. 

 

        Pri posudzovaní priestorov zariadenia spoločného stravovania, jeho priestorového 

usporiadania, vnútorného členenia a vybavenia bol zohľadnený sortiment:   

- celoročne - alkoholické a nealkoholické nápoje vrátane teplých nápojov, čapované nápoje, 

doplnkový sortiment: originálne balené cukrovinky a slané trvanlivé pečivo. 

- počas letnej sezóny - tepelná úprava dodaného polotovaru rýb - údenie predpripraveného 

polotovaru ryby dodaného od schválených dodávateľov, tepelná úprava pokrmov rýchleho 

občerstvenia - hranolky, ako prílohy - sterilizovaná zelenina, chlieb.  

     

Zároveň sa prevádzkovateľovi  pripomína povinnosť: 

1. Pri manipulácii a uvádzaní potravín do obehu zamestnávať osoby  

s odbornou spôsobilosťou podľa § 16 ods. 1 ods. 11 zák. č. 355/2007 Z. z.  

a zdravotnou spôsobilosťou podľa § 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. 

2. Zabezpečiť pre svojich zamestnancov posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom 

práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku 

s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 

355/2007 Z. z.  

3. Dodržiavať všetky povinnosti stanovene  v rozhodnutí Mesta Nové Mesto nad Váhom na 

inštaláciu technologického celku patriaceho do kategórie malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia č. ŽP-2855/2020-24888 zo dňa 11.06.2020. 

    Vzhľadom k tomu, že predmetné posudzované zariadenie spoločného stravovania je 

situované pri zástavbe rodinných domov, ako aj v súvislosti so skutočnosťou, že je v exteriéri 
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predmetnej prevádzky umiestnené strojno-technologické zariadenie na tepelnú úpravu  

rýb - udiareň na pevné palivo – „malý zdroj znečisťovania ovzdušia“, kde môžu byť dotknuté 

práva a záujmy obyvateľov, pristúpil správny orgán k zaslaniu rozhodnutia formou verejnej 

vyhlášky  podľa § 26 správneho poriadku.  

    Súčasne RÚVZ v Trenčíne lehotu na vydanie rozhodnutie predĺžil podľa § 49 ods. 2 

zákona č. 71/1976 Zb. na 60 dní. 

       Na základe zistených skutočností orgán verejného zdravotníctva rozhodol tak, ako sa to 

uvádza vo výroku tohto rozhodnutia. 

    V rámci sortimentu bola tepelná úprava a predaj pokrmov rýchleho občerstvenia 

z priemyselne vyrobených polotovarov od schválených výrobcov vymedzená na letnú sezónu 

z dôvodu, že sa jedná a prípravu situovanú v exteriéri, kde nie je možné zabezpečiť vhodné 

mikroklimatické podmienky celoročne. 

 

    Správny poplatok v konaní o vydanie rozhodnutia bol zaplatený vo forme E- kolku 

správnemu orgánu dňa 20.05.2020 a to vo výške 25,00 €, ID predpisu: M10-200520-0366. 

Správny poplatok bol uhradený podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v 

znení neskorších zmien a doplnkov. 

P o u č e n i e : 
 

     Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie 

do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.          

Odvolanie sa doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, 

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie 

preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. 

 

Doručí sa elektronicky s fikciou doručenia:  

NO. 2 s. r. o. 

1. Mája 135 

Prašice 956 22 

IČO: 52958396 

 

Na vedomie: 

Mesto Nové Mesto nad Váhom 

 

 

 

 

                                                                                      MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

                                                                        regionálna hygienička 

 

 

     Doručenie tohto rozhodnutia sa vykoná verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho 

poriadku tak, že sa písomnosť vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu ako i Mesta Nové 

Mesto nad Váhom po dobu 15 dní a posledný deň vyvesenia písomnosti je dňom jej 

doručenia.  

Ďalej sa rozhodnutie  uverejní i na internetovej stránke RÚVZ Trenčín.  

 

Vyvesené dňa: 14.07.2020 

Zvesené dňa: 


