
Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva 
so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná 4,  911 01 Trenčín 

  
Tel :032-6509511           Fax: 032-6521997            e-mail : tn.hv4@uvzsr.sk       IČO: 00610968 

Číslo:B/2018/03207-008                                                                         v Trenčíne, dňa 05.11.2018 

Vybavuje:  Mgr. D. Černeková 

       

 

  

 V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

 

  

ROZHODNUTIE 
 

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

príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) 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 „zák. č. 355/2007 Z. z.“) po preskúmaní návrhu účastníka konania 

fyzickej osoby podnikajúcej Tomáša Zajaca, Hloža 1281, 018 61  Beluša, IČO: 42 020 999, 

vo veci uvedenia priestorov zariadenia spoločného stravovania bez prípravy pokrmov 

„Kaviareň“, Rozmarínová 67, 914 42  Horné Srnie do prevádzky a schválenie prevádzkového 

poriadku podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 4 písm. a), b) zák. č. 355/2007 Z. z. a podľa     

§ 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zák. č. 71/1967 Zb.“)  takto 
 

r o z h o d o l  : 

  
     žiadosti účastníka konania fyzickej osoby podnikajúcej Tomáša Zajaca, Hloža 1281,  

018 61  Beluša, IČO: 42 020 999, podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. vyhovuje  

a s uvedením priestorov zariadenia spoločného stravovania bez prípravy pokrmov 

nefajčiarskeho charakteru „Kaviareň“, Rozmarínová 67, 914 42  Horné Srnie do prevádzky   

s ú h l a s í. 
     Podľa § 13 ods. 4 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z.   s ch v a ľ u j e  prevádzkový poriadok 

predmetného zariadenia.                   

O d  ô v o d n e n i e 
  

     Účastník konania - fyzická osoba podnikajúca Tomáš Zajac, Hloža 1281, 018 61  Beluša, 

IČO: 42 020 999,  predložil dňa 17.07.2018 na Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ  Trenčín“) žiadosť k uvedeniu priestorov  

zariadenia spoločného stravovania bez prípravy pokrmov „Kaviareň“, Rozmarínová 67,  

914 42  Horné Srnie do prevádzky a schváleniu prevádzkového poriadku. 

 

     V predmetných priestoroch bolo dňa 25.07.2018 a 04.10.2018 zamestnancami  

RÚVZ Trenčín vykonané miestne šetrenie v rámci štátneho zdravotného dozoru podľa  

zák. č. 355/2007 Z. z., ktorým bolo zistené, že dispozičné riešenie zariadenia spoločného 

stravovania s celkovou podlahovou plochou 120 m
2
 a so stoličkovou kapacitou cca 40 miest  

na sedenie predstavuje na I. NP dve odbytové miestnosti s barom a barovým zápultím a 

záchody delené podľa pohladia. Na II. NP je pre pracovníkov k dispozícií šatňa s dennou 

miestnosťou,  záchod a sklad cukroviniek, drobného inventáru. 
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    Barové zápultie je vybavené dvojdielnym drezom na umývanie nápojového skla, účelovým 

zariadením na prípravu nápojov, chladiacimi zariadeniami, pracovnými - odkladacími 

plochami, regálovým zariadením na vystavenie a predaj doplnkového sortimentu a sanitárnym 

zariadením na osobnú hygienu rúk s prívodom teplej tečúcej a studenej pitnej vody. 

     Priestory sú odvetrané prirodzene. Povrchová úprava podláh, stien a stropov 

z hygienického hľadiska vyhovuje súčasným požiadavkám pre daný typ a charakter 

prevádzky.  

Zásobovanie prevádzkarne pitnou vodou a odkanalizovanie je riešené napojením na verejný 

vodovod a kanalizáciu. 

 
 

     Sortiment: príprava a podávanie rozlievaných a teplých alkoholických a nealkoholických 

nápojov; predaj originálne balených cukroviniek, slaného trvanlivého pečiva, tabakových 

výrobkov, spotrebiteľsky balených  mrazených krémov a nanukov. 

 

     RÚVZ Trenčín ako správny orgán preštudoval podanie a zistil, že neobsahuje všetky 

požadované náležitosti podľa § 13 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 355/2007 Z.z. vrátane dokladu 

príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel. Listom zo dňa 

13.07.2018 vedeným pod spisovým číslom B/2018/01566 bolo preukázané, že vo veci 

vydania rozhodnutia o užívaní stavby na posudzovaný účel bolo začaté správne konanie 

miestne a vecne príslušným stavebným úradom (zmena účelu stavby z rodinného domu na 

kaviareň - bistro) a RÚVZ Trenčín konanie prerušil podľa § 29 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. Dňa 

21.09.2018 predložil účastník konania právoplatné rozhodnutie stavebného úradu v danej veci 

č. OcÚ 3843/2018-003/Zm. Vzhľadom k tomu, že zariadenie spoločného stravovania bez 

prípravy pokrmov je situované v zástavbe rodinných domov, správny orgán pristúpil 

k vydaniu oznámenia  o pokračovaní v správnom konaní 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 „Kaviareň“, Rozmarínová 67, 914 42  Horné Srnie do 

prevádzky a schváleniu prevádzkového poriadku formou verejnej vyhlášky č. B/2018/03207-

006 podľa § 26 ods. 1, ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. Uvedená písomnosť bola uverejnená na 

internetovej stránke RÚVZ Trenčín a na úradnej tabuli obce Horné Srnie. Súčasne 

o uvedenom boli oboznámení účastníci konania podľa rozhodnutia stavebného úradu k zmene 

účelu užívania stavby. V stanovenej lehote  uvedenej vo verejnej vyhláške nebolo na RÚVZ 

Trenčín podané žiadne vyjadrenie a námietky zo strany účastníkov konania. 
 

Zároveň sa prevádzkovateľovi pripomína:                   

1. Pri manipulácii a uvádzaní potravín do obehu zamestnávať osoby  

s odbornou spôsobilosťou podľa § 16 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 zdravotný dohľad  podľa § 52 písm. g) zák.  

č. 355/2007 Z.z. 

 

     Na základe zistených skutočností orgán verejného zdravotníctva rozhodol tak,  

ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

     Správny poplatok v konaní o vydanie rozhodnutia bol zaplatený v hotovosti správnemu 

orgánu RÚVZ Trenčín dňa 17.07.2018, vo výške 50,00 €, číslo dokladu – potvrdenka  

č.: M10-170718-0230, zo dňa 17.07.2018. Správny poplatok bol uhradený podľa zákona  

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 
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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 do vlastných rúk:  

Tomáš Zajac, Hloža 1281, 018 61  Beluša 

Alojz Galko, Rozmarínova 676, 914 42  Horné Srnie 

Jozef a Júlia Galková, Rozmarínova 662/8, 914 42  Horné Srnie 

Andrea Ondrušková, Rozmarínova 661, 914 42  Horné Srnie 

Marcel Galko, J. Palu 30/52, 914 41  Nemšová 

Ing. Andrej Galko, Zderaz 121, 539 44   Zderaz, ČR 

Mária Horečná, Juraja Benku 942/2, 914 42  Horné Srnie 

Jiří a Marta Mynařová, Rozmarínova 673, 914 42  Horné Srnie 

JUDr. Stanislav Zajac, Hloža 1281/119, 018 61  Beluša 

 

Doručí sa elektronicky s fikciou doručenia: 

Obec Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42  Horné Srnie, IČO: 00311588 
 

 
 

Príloha: 

Prevádzkový poriadok                         

                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

                                                                                                          regionálna hygienička 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 05.11.2018 

Zavesené dňa: 


