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Vec 

Upovedomenie o začatí správneho konania 

      

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ 

Trenčín“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa ustanovení § 3 ods. 1 písm. c),  

v spojení s prílohou č. 1 a § 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.“)  v zmysle ustanovení  § 18 ods. 3 zákona  

č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) 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 

potravinárskeho podniku „Skladovo-administratívny objekt Trenčianske Stankovce“,  

na pozemku parc. č. 290/217, k. ú.  Sedličná, obec Trenčianske Stankovce do trvalej 

prevádzky, na základe žiadosti spoločnosti OBKONS s.r.o., Horná Streda 103, 916 24  Horná 

Streda, IČO: 48213098 v zastúpení účastníka konania GASTRO STAR, s.r.o., Banská 4,  

915 01  Nové Mesto  nad Váhom, IČO: 36831867. 

 

     Písomným podaním doručeným dňa 03.11.2021 spoločnosť OBKONS s.r.o., Horná Streda 

103, 916 24  Horná Streda, IČO: 48213098 v zastúpení účastníka konania  

GASTRO STAR, s.r.o., Banská 4, 915 01  Nové Mesto  nad Váhom, IČO: 36831867, 

požiadala RÚVZ Trenčín o uvedenie priestorov potravinárskeho podniku  

„Skladovo-administratívny objekt Trenčianske Stankovce“, na pozemku parc. č. 290/217,  

k. ú.  Sedličná, Trenčianske Stankovce  do prevádzky. 

 

     Vzhľadom k tomu, že potravinársky podnik je situovaný v blízkosti bytových a rodinných 

domov, kde môžu byť dotknuté práva a záujmy obyvateľov, správny orgán pristúpil tiež 

k vydaniu oznámenia o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia  

podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. k uvedeniu priestorov potravinárskeho 

podniku „Skladovo-administratívny objekt Trenčianske Stankovce“, na pozemku  

parc. č. 290/217, k. ú.  Sedličná, obec Trenčianske Stankovce  do trvalej prevádzky formou 

verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. 
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     Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť na RÚVZ 

Trenčín, odbore hygieny výživy a bezpečnosti potravín, utorok až štvrtok počas úradných 

hodín úradu od 8,00 - 15,30 hod. a v pondelok a v piatok od 8,00 – 13,30 hod. (obedná 

prestávka od 12,00 – 12,30 hod.). Pred plánovaným nahliadnutím Vás žiadame o telefonický 

alebo e-mailový 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 Obecného úradu Trenčianske Stankovce č. 362,  

913 11  Trenčianske Stankovce. 

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

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

poriadku do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

 

Doručí sa elektronicky s fikciou doručenia: 

Obecný úrad Trenčianske Stankovce č. 362 

913 11  Trenčianske Stankovce 

IČO: 00312100 

 

OBKONS s.r.o. 

Horná Streda 103 

916 24  Horná Streda 

IČO: 48213098 

 

   

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                           MUDr. Ľudmila Bučková, MPH  

                                                                                                      regionálna hygienička      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


