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    V e r e j n á  v y h l á š k a  
 

 

 

 

Vec  

Upovedomenie o začatí správneho konania 

 

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

príslušný orgán podľa ustanov. § 3 ods. l písm. c) v spojení s prílohou č. 1 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.) v zmysle ustanov.  

§ 18 ods. 3  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení  neskorších predpisov  

(ďalej len správny poriadok) upovedomuje  
 

     o začatí správneho konania vo  veci vydania rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona 

č. 355/2007 Z. z.  k uvedeniu priestorov zariadenia spoločného stravovania bez prípravy 

pokrmov s produkciou reprodukovanej hudby ,,Dreams Pub“, Skalská Nová Ves 90,  

913 31  Skalka nad Váhom do prevádzky a schválenie prevádzkového poriadku pre účastníka 

konania – spoločnosť PartyGo s.r.o., Pod Hájom 1087/47, 018 41  Dubnica nad Váhom,  

IČO: 50 858 598. 

 

     Písomným podaním zo dňa 04.02.2019 spoločnosť PartyGo s.r.o., Pod Hájom 1087/47, 

018 41  Dubnica nad Váhom, IČO: 50 858 598, požiadala  na Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) o uvedenie priestorov 

zariadenia spoločného stravovania bez prípravy pokrmov s produkciou reprodukovanej hudby  

„Dreams Pub“, Skalská Nová Ves 90, 913 31  Skalka nad Váhom do prevádzky a schválenie 

prevádzkového poriadku. 

     Štátnym zdravotným dozorom bolo zistené, že zariadenie spoločného stravovania  

bez prípravy pokrmov – bar s produkciou reprodukovanej hudby a s nepravidelným 

poriadaním hudobných zábav „Dreams Pub“ sa nachádza v zástavbe rodinných 

domov v športovom areáli Obecného futbalového klubu  na I. NP  murovanej viacúčelovej 

budovy, kde  je vchod zo strany futbalového ihriska a okná sú orientované smerom k obytným 

domom. Zo zadnej strany na tento objekt nadväzuje  najbližší bytový objekt, ktorého okná sú 

orientované smerom k futbalovému ihrisku. Pre hudobnú produkciu budú slúžiť reproduktory, 

ktoré majú byť umiestené vo vnútornom prostredí prevádzky. Reproduktory neboli v čase 

výkonu dozoru umiestnené vo vonkajšom prostredí.  
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Pre prevádzku boli schválené obcou Skalka nad Váhom otváracie hodiny (Pondelok – Štvrtok 

v čase od 15:00 hod. do 22:00 hod, Piatok v čase od 15:00 hod. do 04:00 hod.,  

Sobota v čase od 11:00 hod. do 04:00 hod. s hudobnou produkciou, Nedeľa v čase od 11:00 

hod. do 22:00 hod.). 

 

    Na RÚVZ Trenčín predložila spoločnosť PartyGo s.r.o. protokol o meraní imisíí hluku v 

životnom prostredí – Protokol o meraní č. 3590/18. Posudzovaným zdrojom hluku je hudobná 

produkcia z audio súpravy, zosilňovačov a reproduktorov umiestnených vo vnútorných 

priestoroch prevádzky. Meranie bolo vykonané pred fasádou najbližšieho rodinného domu. 

    Z výsledkov objektivizácie úrovne imisií hluku z uvedenej prevádzky vyplynulo,  

že ochrana zdravia pred hlukom je zabezpečená, nakoľko posudzovaná hodnota nie je vyššie 

ako prístupná hodnota pre jednotlivé referenčné časy. 

 

     Vzhľadom k tomu, že zariadenie spoločného stravovania bez prípravy pokrmov je 

situované pri zástavbe rodinných domov, správny orgán pristúpil k vydaniu oznámenia 

o začatí  

v správnom konaní vo veci vydania rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák.  

č. 355/2007 Z. z.  k uvedeniu priestorov zariadenia spoločného stravovania bez prípravy 

pokrmov „Dreams Pub“, Skalská Nová Ves 90, 913 31  Skalka nad Váhom do prevádzky 

a schválenie prevádzkového poriadku formou verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho 

poriadku.       

     Uvedená písomnosť bude uverejnená na internetovej stránke/na úradnej tabuli RÚVZ 

v Trenčín a na úradnej tabuli Skalka nad Váhom.  

 

      Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť na RÚVZ  

so sídlom v Trenčíne, odbore hygieny výživy a bezpečnosti potravín, pondelok až štvrtok  

počas úradných hodín úradu od 7,30 – 15,00 a v piatok 7,30 – 14,00 (obedná prestávka 12,00 

– 13,00).  Pred plánovaným nahliadnutím Vás žiadame o telefonický alebo emailový kontakt 

s určením času a dátumu.   

 

      Doručenie tohto oznámenia sa vykoná verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku 

tak, že sa písomnosť vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní, posledný deň 

vyvesenia písomnosti je dňom doručenia. Ďalej sa písomnosť uverejní na internetovej stránke 

RÚVZ Trenčín a na úradnej tabuli Skalky nad Váhom. 

     Účastníci konania môžu uplatniť svoje pripomienky a námety, navrhovať a dopĺňať 

dôkazy a vyjadriť sa k vydaniu rozhodnutia podľa ustanov. § 33 ods. 1 a 2 správneho 

poriadku  

do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

 

 

Doručí sa elektronicky s fikciou doručenia 

Obecný úrad Skalka nad Váhom 

Skala 103 

913 31  Skalka nad Váhom 

IČO: 00351717 

 

 

 

   MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

                                                                                             regionálna hygienička 


