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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

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 Kaleya s.r.o., Hodžova 1530/80, Trenčín 911 01,                                                          

IČO: 52 804 437, zo dňa 24.09.2021, k uvedeniu priestorov zariadenia verejného stravovania 

„kaviareň LÁVKA“, Ulica 28. októbra 2A, Trenčín  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 Kaleya s.r.o., Hodžova 1530/80, Trenčín 911 01,                                                          

IČO: 52 804 437, zo dňa 24.09.2021, 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 verejného stravovania 

s prípravou a podávaním nápojov, prípravou a podávaním jednoduchých pokrmov studenej 

kuchyne, dezertov za studena a podávaním cukrárskych výrobkov od schválených 

dodávateľov „kaviareň LÁVKA“, Ulica 28. októbra 2A, Trenčín do prevádzky s  ú  h  l  a s í.  

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Účastník konania, Kaleya s.r.o., Hodžova 1530/80, Trenčín 911 01,                                                          

IČO: 52 804 437, predložil dňa 24.09.2021 na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) žiadosť o vydanie rozhodnutia k uvedeniu 

priestorov zariadenia verejného stravovania „kaviareň LÁVKA“, Ulica 28. októbra 2A, 

Trenčín do prevádzky. 

Výkonom štátneho zdravotného dozoru bolo zistené, že sa jedná o novozriadené 

zariadenie verejného stravovania umiestnené na prvom nadzemnom podlaží polyfunkčného 

objektu RUBIKON. Dispozičné riešenie zariadenia verejného stravovania predstavuje vstup 

pre zásobovanie do manipulačnej chodby, z ktorej je prístupný sklad (5,63 m
2
), šatňa 

zamestnanci (3,44 m
2
), WC zamestnanci, prípravovňa (5,08 m

2
) a odbytová miestnosť                            

(56,64 m
2
). Z odbytovej miestnosti so stoličkovou kapacitou cca 25 miest na sedenie sú 
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prístupné cez spoločnú predsieň záchody pre zákazníkov delené pre obe pohlavia a priestor 

pre upratovačku s výlevkou. Plánované je i vonkajšie sedenie – terasa.  

Vybavenie zariadenia verejného stravovania je účelové, vzhľadom na charakter 

poskytovaných služieb. V odbytovej miestnosti je zriadené barové zápultie vybavené drezom 

a umývačkou riadu, pracovnými a odkladacími plochami, chladiacimi zariadeniami, 

chladiacou predajnou vitrínou, sanitárnym zariadením na osobnú hygienu rúk, kávovarom 

a výrobníkom ľadu. V prípravovni sú k dispozícii pracovné plochy, chladiace zariadenia, 

odkladacie plochy, drez na umývanie náradia, drez na suroviny a umývadlo na ruky. 

Vetranie je zabezpečené prirodzene oknami (odbytové priestory, šatňa, sklad, záchody 

ženy) alebo axilárnymi ventilátormi (prípravovňa, záchody muži, záchody zamestnanci). Na 

chladenie odbytových priestorov je zabezpečená klimatizačná jednotka, vykurovanie je 

podlahové.  

Povrchová úprava podláh (keramická dlažba, cementový poter), stien (maľovka a obklad) 

a vnútorného vybavenie zodpovedá požiadavkám pre daný typ prevádzky a ponúkaný 

sortiment.  

Zásobovanie zariadenia pitnou vodou je riešené napojením na verejný zdroj pitnej vody, 

odkanalizovanie stavby je riešené do verejnej kanalizácie. Teplá voda je zabezpečená vo 

všetkých výtokových ventiloch vodných batérií. Prevádzka je ďalej napojená i na ostatné 

inžinierske siete mesta. 

Pri posudzovaní priestorov zariadenia verejného stravovania, jeho priestorového 

usporiadania, vnútorného členenia a vybavenia bol zohľadnený sortiment – príprava 

a podávanie nápojov, príprava a podávanie pokrmov studenej kuchyne zo surovín 

i polotovarov typu obložené pekárske výrobky, obložené taniere za použitia mliečnych, 

mäsových výrobkov, ovocia a zeleniny, príprava a podávanie raňajkových pokrmov typu 

instantné kaše, jogurt s cereáliami a pod., príprava a podávanie jednoduchých dezertov                  

za studena – pudingové, tvarohové a jogurtové poháre, podávanie cukrárskych výrobkov od 

schválených dodávateľov, predaj cukroviniek a slaného trvanlivého pečiva.     

 

 Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli nasledovné doklady: právoplatné kolaudačné 

rozhodnutie Mesta Trenčín ÚSaŽP 2021/39036/96342/3-Frš zo dňa 12.10.2021 k zmene 

účelu využitia nebytového priestoru drogérie na kaviareň, prevádzkový poriadok zariadenia.  

 

Zároveň sa prevádzkovateľovi pripomína: 
1. Zachovávať trvalé postupy  založené na   zásadách HACCP podľa ust. § 26 ods. 4                        

písm. c)  zák. č. 355/2007 Z. z.   v súlade s kapitolou II, článkom 5 nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 Z. z. o hygiene potravín. 

2. 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.). 

       
Nakoľko zariadenie verejného stravovania je situované v polyfunkčnom objekte 

s bytovými jednotkami pristúpil správny orgán k doručeniu tohto rozhodnutia formou verejnej 

vyhlášky 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 Mesta 

Trenčín.   

 

Správny poplatok v konaní o vydanie rozhodnutia bol zaplatený bezhotovostne, bankovým 

prevodom pripísaným na zberný účet Poštovej banky a.s., dňa 30.09.2021, a to vo výške 
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25,00 €, ID predpisu M10 – 270921 - 0483. Konanie bolo  spoplatnené podľa zákona                          

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. 

 

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: 

Kaleya s.r.o. 

Hodžova 1530/80 

Trenčín 911 01 

IČO: 52804437 

 

Na vedomie: 

Mesto Trenčín  

IČO: 00312037 

 

 

 

   

 

 

  MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

                                                                                                  regionálna hygienička 

 

 

 

 

 

 


