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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

 

Vec  

Upovedomenie o pokračovaní 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 pokračovaní 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 „Denný bar s kaviarňou – BAR           

U MEZA“, Námestie Slobody 78, 916 01 Stará Turá do prevádzky a schválenie 

prevádzkového poriadku pre účastníka konania – Nikola Srnánková – Bar u Meza, 

Komenského 264/4, 916 01 Stará Turá, IČO: 52 155 676. 

 

     Elektronickým podaním zo dňa 21.01.2019 fyzická osoba podnikajúca Nikola Srnánková – 

Bar u Meza, Komenského 264/4, 916 01 Stará Turá, IČO: 52 155 676 požiadala 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 „Denný bar s kaviarňou – BAR  U MEZA“, Námestie Slobody 78, 916 

01 Stará Turá  do prevádzky a schválenie prevádzkového poriadku. 

     Štátnym zdravotným dozorom bolo zistené, že predmetné zariadenie spoločného 

stravovania bez prípravy pokrmov s produkciou reprodukovanej hudby „Denný bar 

s kaviarňou – BAR  U MEZA“, je situované v tesnej blízkosti obytnej zóny s vonkajšou 

zastrešenou terasou na východnej strane s hudobnou produkciou a terasou na západnej strane 

bez zastrešenia. Dispozičné riešenie  predstavuje: odbytová miestnosť s barovým zápultím    

so stoličkovou kapacitou cca 30 miest, vonkajšia zastrešená terasa na východnej strane,  

vonkajšia kaviarenská terasa bez zastrešenia, hygienické zariadenia pre zákazníkov 

dimenzované podľa pohlavia a WC pre imobilných. V suteréne objektu je situovaný salónik, 

sklad fľašového tovaru a tankového piva, sklad čistiacich prostriedkov, hygienické zariadenie 

pre zamestnanca a šatňa. Pre zásobovanie tovarom je zabezpečený samostatný vstup.   
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 Vzhľadom k tomu, že predmetné zariadenie spoločného stravovania bez prípravy pokrmov je 

situované pri zástavbe bytových 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 „Denný bar s kaviarňou – BAR  U MEZA“, Námestie Slobody 78, 916 01 

Stará Turá do prevádzky a schválenie prevádzkového poriadku formou verejnej vyhlášky 

podľa § 26 správneho poriadku.       

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

Trenčín a na úradnej tabuli Mesta Stará Turá.  

 

      Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť na RÚVZ  

Trenčín, odbor 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 Mesto Stará Turá. 

     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: 

Mesto Stará Turá 

Mestský úrad 

Ulica SNP 1/2 

916 01 Stará Turá 

IČO: 00312002 

 

 

 

 

 

   MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

                                                                                             regionálna hygienička 

 


