
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
so sídlom v Trenčíne 

 ul. Nemocničná 4,  911 01 Trenčín 

 

 

Číslo: RUVZ/2022/3179-5 
Trenčín: 30.08.2022  

 

 

 

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), § 6 ods. 1 a 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 fyzickej osoby podnikajúcej Ing. Eva Szitasová, 913 21 Trenčianska Turná 

768, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 51157934, zo dňa 28.06.2022 k uvedeniu priestorov 

zariadenia spoločného stravovania „Hostinec pod klenbou“, 913 05 Melčice – Lieskové 566   

do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona  č. 355/2007 Z. z. v súlade s § 46 a § 47 

zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „správny poriadok.“) takto  

 

 

r o z h o d o l :  

 

 

návrhu účastníka konania fyzickej osoby podnikajúcej Ing. Eva Szitasová, 913 21 

Trenčianska Turná 768, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 51157934, zo dňa 28.06.2022 podľa 

§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007  Z. z.  v  y  h o v  u  j  e   a s uvedením priestorov 

zariadenia spoločného stravovania s podávaním hotových pokrmov (dovezených                   

zo zariadenia spoločného stravovania so súhlasným stanoviskom k príprave a rozvozu 

hotových pokrmov), prípravou a podávaním pokrmov z priemyselne vyrobených polotovarov,   

„Hostinec pod klenbou“, 913 05 Melčice – Lieskové 566  s  ú  h  l  a s  í.  

 

Účastník konania je povinný: 

1. Zabezpečiť akreditovanou spoločnosťou objektivizáciu hluku vznikajúceho z prevádzky 

vzhľadom na najbližšie chránené prostredie bytových jednotiek a rodinných domov       

pre jednotlivé referenčné časy (deň, večer a noc) a protokol z merania a hodnotenia hluku 

predložiť orgánu verejného zdravotníctva v súlade s § 52 ods. 1 písm. c) zákona              

č. 355/2007 Z. z. v spojitosti s § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. 

                                                                               Lehota: do 31.12.2022 

 

2. V prípade prekročenia prípustných hodnôt hluku pre deň, večer a noc ustanovených 

vyhláškou č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 

hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku             
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a vibrácií v životnom prostredí vypracovať a predložiť návrh nápravných opatrení           

na RÚVZ so sídlom v Trenčíne. 

                                                                              Lehota: do 31.12.2022 

3. Dodržiavať podmienky užívania stavby uvedené v rozhodnutí Obce Melčice Lieskové 

MLS 144/2022-003/Th vrátane dodržiavania prevádzkových hodín do 22.00 h. i počas 

víkendov a konania hromadných podujatí. 

                                                                                Lehota: dňom právoplatnosti rozhodnutia 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

     Účastník konania, fyzická osoba podnikajúca Ing. Eva Szitasová, 913 21 Trenčianska 

Turná 768, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 51157934, predložil na Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) žiadosť o vydanie 

rozhodnutia k uvedeniu priestorov zariadenia spoločného stravovania s podávaním hotových 

pokrmov (dodaných zo zariadenia spoločného stravovania so súhlasným stanoviskom 

k príprave a rozvozu hotových pokrmov), prípravou a podávaním pokrmov z priemyselne 

vyrobených polotovarov - „Hostinec pod klenbou“, 913 05 Melčice – Lieskové 566               

do prevádzky. 

     Preštudovaním predloženej dokumentácie a štátnym zdravotným dozorom vykonaným dňa 

25.07.2022 bolo zistené, že sa jedná o novovzniknuté zariadenie spoločného           

stravovania zriadené v bývalých priestoroch rodinného domu o celkovej výmere 163,7 m2.  

     Z hľadiska priestorového usporiadania a vnútorného členenia objekt pozostáva zo vstupu 

nadväzujúceho na chodbu (20,55 m2), z ktorej vedie vľavo vstup do baru a rovno do dvorovej 

časti zariadenia za objektom (terasa, vstup do skladu so šatňou). Z miestnosti baru (24 m2) 

vedie vstup vľavo do spoločenskej miestnosti (46 m2, 40 miest na sedenie), vpravo                

do odbytovej miestnosti – pohostinstvo (23,40 m2) a priamo do záchodov zákazníkov                           

a zamestnancov. Miestnosť baru je vybavená barovým pultom s výčapným zariadením,  

pracovnou plochou, dvojdielnym drezom so samostatnými vodovodnými batériami do každej 

časti, úložnými plochami, podpultovou chladničkou a chladiacou vitrínou na zákusky. 

Z barového zápultia vedie vstup do príručnej kuchynky, ktorá je vybavená štandardnou 

kuchynskou linkou so spodnými a vrchnými skrinkami a pracovnými plochami, 

veľkoobjemovým nerezovým drezom zabudovaným v pracovnej doske na umývanie 

kuchynského riadu a gastronádob, umývadlom na osobnú hygienu rúk, úsekom na čistú 

prípravu zeleniny (nerezovým jednodielnym drezom zabudovaným v pracovnej doske 

nadväzujúci na pracovnú plochu), chladiacim zariadením, sporákom, regálovým zariadenie, 

stolovou pizza pieckou. Z klubovej miestnosti (25,65 m2) bol zriadený sklad s umiestneným 

chladiacim zariadením a šatňa zamestnancov. Do uvedeného priestoru je riešený samostatný 

vstup z exteriéru v zadnej časti zariadenia, z odbytovej miestnosti – pohostinstva, ako 

i z príručnej kuchynky. Sklad nápojov bol vytvorený prevádzkovým oddelení v priestore 

chodby. V zadnej časti zariadenia (dvorová časť) je vytvorený sklad BRKO pod prístreškom 

a sklad obalov (plechová skriňa). 

     Úprava podláh a stien, s ohľadom na druh a charakter zamerania navrhovanej                 

stavby, sú riešené v súlade s hygienickými požiadavkami. Vetranie priestorov je zabezpečené 

prirodzeným (s výnimkou skladu) a umelým spôsobom (kuchynka, sklad, spoločenská 

miestnosť), osvetlenie združené, vykurovanie a príprava TÚV je centrálne zabezpečené 

prostredníctvom plynového kotla umiestneného v miestnosti baru. Zásobovanie pitnou vodou 

a odkanalizovanie objektu je zabezpečené napojením na inžinierske siete obce.   
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  Pri posudzovaní priestorov zariadenia spoločného stravovania, jeho priestorového 

usporiadania, vnútorného členenia a vybavenia bol zohľadnený sortiment – podávanie 

hotových pokrmov počas menších spoločenských akcií, príprava a podávanie pokrmov 

z priemyselne vyrobených polotovarov (typu pizza, panniny, pečená klobása) bez vyprážania, 

predaj pekárskych výrobkov a cukrárskych výrobkov od schválených výrobcov, podávanie 

čapovaných nápojov, príprava a podávanie nápojov vrátane teplých nápojov a nápojov 

z ovocia, podávanie nakladaných syrov a údenín od schválených výrobcov s typickými 

prílohami. Hotové pokrmy budú zabezpečené prostredníctvom externej cateringovej 

spoločnosti so súhlasným stanovisko k príprave a rozvozu hotových pokrmov. 

Ostatné vybavenie ako aj vonkajšie priestory navrhovanej stavby nie sú súčasťou  

predmetného posudzovania. Samotné umiestnenie a situovanie posudzovaného objektu 

v rámci okolitej rodinnej zástavby limitujú zariadenie verejného stravovania 

k prevádzkovaniu zariadenia bez konania hromadných podujatí po 2200hod.  

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia. 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia bolo rozhodnutie k zmene v užívaní stavby vydané 

miestne príslušným stavebným úradom pod č. OvÚ MLS 144/2022-003/Th zo dňa 

27.04.2022, čestné vyhlásenie o oprávnení disponovať priestormi, ktoré sú predmetom 

posúdenia, dokumentácia s opisom činnosti, prevádzkový poriadok, zápisnica z výkonu ŠZD.   

 

Zároveň sa prevádzkovateľovi pripomína: 

1. Zabezpečiť uchovávanie a výdaj hotových pokrmov podľa § 26 ods. 3 zákona č. 355/2007 

Z. z., § 9 ods. 3 písm. f) a h) vyhlášky č. 533/2007  Z. z.  

2. Zariadenie vybaviť dostatočným počtom úložných a pracovných plôch, regálových, 

chladiacich a mraziacich zariadení na oddelené skladovanie podľa § 26 ods. 3 zákona        

č. 355/2007 Z. z., § 3, § 9 ods. 4 písm. e) vyhlášky č. 533/2007  Z. z. 

3. Šatňa zamestnancov musí byť oddelená od ostatných prevádzkových miestností a skladov 

a umožniť oddelené uloženie pracovného odevu a civilného odevu podľa § 26 ods. 3 

zákona č. 355/2007 Z. z., § 6 ods. 3 vyhlášky č. 533/2007  Z. z. 

4. Zamestnávať osoby so zdravotnou spôsobilosťou a odbornou spôsobilosťou podľa § 16 

ods. 1 a ods. 11 zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 22 vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. 

5. Vypracovať a zaviesť primeranú dokumentáciu správnej výrobnej praxe a zabezpečenie 

trvalých postupov založených na zásadách HACCP podľa ustanov. § 26 ods. 4 písm. c) 

zákona č. 355/2007 Z. z. v súlade s kapitolou II, článkom 5 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín. 

6. Zabezpečiť pre 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.). 

7. Podľa ust. § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z z. fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, 

ktorá používa alebo prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, ktorých 

prevádzkou vzniká hluk, sú povinní zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia 

bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené 

vykonávacím predpisom.  

 

 

Správny poplatok v konaní o vydanie rozhodnutia bol zaplatený e-kolkom správnemu 

orgánu RÚVZ Trenčín dňa 26.07.2021, a to vo výške 25,00 €, ID predpisu                                     

M10–260722-0686. Konanie bolo spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch. 
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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, ktorý rozhodnutie vydal. 

 

 

 

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: 

1. Ing. Eva Szitasová 

    913 21 Trenčianska Turná 768 

    913 21 Trenčianska Turná 

    IČO: 51157934 

2. Obec Melčice – Lieskové 

    Obecný úrad 

    913 05 Melčice – Lieskové 119 

    IČO: 00311766 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

                                                               regionálna hygienička 

 

 

 
     Doručenie tohto rozhodnutia sa vykoná formou verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku     

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

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

Trenčín a na úradnej tabuli Obce Melčice – Lieskové. 


