
 

Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva 
so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná 4,  911 01 Trenčín 
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Číslo: B/2018/03883-009                                                                                             v Trenčíne, dňa  21.11.2018 

Vybavuje: Mgr. M. Mokráňová 

 

 

 

 

 

 

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) a podľa § 6 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        Fit & Cakes s.r.o., Považská 2027/82, 911 01 Trenčín, IČO: 51 

891 263, zo dňa 17.09.2018 k uvedeniu priestorov výroby cukrárskych výrobkov „PRINCES 

CAKES“, MUDr. A. Churu 1, 911 01 Trenčín do prevádzky podľa  § 13 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 355/2007 Z. z.  a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok)  v znení  neskorších  predpisov takto 

 

r o z h o d o l: 
 

     žiadosti účastníka konania Fit & Cakes s.r.o., Považská 2027/82, 911 01 Trenčín,                

IČO: 51 891 263, zo dňa 17.09.2018 podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 355/2007  Z. z.                                                        

v y h o v u j e      a  s návrhom k uvedeniu priestorov výroby cukrárskych výrobkov 

„PRINCES CAKES“, MUDr. A. Churu 1, 911 01 Trenčín do prevádzky    s ú h l a s í. 

 

Účastníkovi konania sa ukladá povinnosť: 

1. Predaj hotových výrobkov realizovať v jednorazových nevratných obaloch podľa článku 

4 ods. 2 a prílohy II kapitoly I ods. 2 písm. a) a kapitoly II ods. 2 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady  (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (ďalej len „nariadenie č. 

852/2004“). 

     Lehota: dňom právoplatnosti rozhodnutia  
 

O d  ô v o d n e n i e 
 
     Účastník konania Fit & Cakes s.r.o., Považská 2027/82, 911 01 Trenčín,                                  

IČO: 51 891 263, požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

(ďalej len „RÚVZ Trenčín“)   o   posúdenie   návrhu    na  uvedenie priestorov výroby 

cukrárskych výrobkov „PRINCES CAKES“, MUDr. A. Churu 1, 911 01 Trenčín do 

prevádzky. 

mailto:tn.hv5@uvzsr


 

     V predmetných priestoroch bolo dňa 12.11.2018 zamestnancami RÚVZ Trenčín vykonané 

miestne šetrenie v rámci štátneho zdravotného dozoru podľa zákona č. 355/2007  Z. z. 

zamerané
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na posúdenie priestorov. Dňa 26.09.2018 orgán verejného zdravotníctva konanie prerušil do 

doby doriešenia predbežnej otázky, nakoľko bolo preukázané, že vo veci vydania rozhodnutia 

o užívaný stavby na posudzovaný účel bolo začaté miestne a vecne príslušným stavebným 

úradom správne konanie. Následne dňa 22.10.2018 orgán verejného zdravotníctva predĺžil 

lehotu na vydanie  rozhodnutia  z  dôvodu,  že konanie pokračovalo formou verejnej 

vyhlášky. Vzhľadom k tomu, že pominuli prekážky brániace k vydaniu súhlasného 

rozhodnutia sa v predmetnom konaní pokračuje.   

     Dispozičné riešenie prevádzky predstavuje vstup pre zásobovanie a zamestnancov, sklad 

potravín, záchod, šatňa, výrobná miestnosť a expedičný priestor. Výrobná miestnosť 

pozostáva z prevádzkovo oddelenej teplej a studenej časti. Prevádzkovo oddelený úsek teplej 

časti je vybavený pracovnými plochami, technologickým zariadením na prípravu cesta a 

krémov, úsekom rozbíjania vajec v nadväznosti na sanitárne zariadenie na osobnú hygienu 

rúk zamestnanca s prívodom teplej a studenej tečúcej pitnej vody, úsekom tepelnej úpravy 

(pec, indukčná varná doska). V danej časti je k dispozícii dvojdielný drez na umývanie 

pracovného náradia a pomôcok s prívodom teplej a studenej tečúcej pitnej vody. Nad zdrojom 

tepla a pár je osadený digestor. Vybavenie prevádzkovo oddeleného úseku studenej časti 

predstavujú pracovné plochy, dvojdielny drez s prívodom teplej a studenej tečúcej pitnej 

vody, úsek kompletizácie, chladiace a mraziace zariadenia. V expedičnej časti je k dispozícii 

pracovná plocha na expedíciu finálnych výrobkov do jednorazových nevratných obalov.      

     Vetranie priestorov je zabezpečené prostredníctvom vzduchotechniky, v expedičnej časti                

je prirodzené vetrania. Povrchová úprava stien (maľovka, keramický obklad) a podláh 

(dlažba) zodpovedá požiadavkám pre daný typ prevádzky. Zásobovanie pitnou vodu je 

riešené napojením na verejný vodovod. Odvod odpadových vôd je zabezpečený napojením na 

verejnú kanalizáciu. 

Sortiment: výroba cukrárskych výrobkov na objednávku s osobným odberom v nevratných 

obaloch. 

 

     Povinnosť uložená vo výrokovej časti rozhodnutia vyplýva zo skutočnosti, že 

potravinársky podnik nemá zriadenú umyváreň prepravných obalov. Pre dodržanie 

požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 a prílohy II kapitoly I ods. 2 písm. a) a kapitoly II ods. 2 

nariadenia č. 852/2004, bola uložená povinnosť expedíciu hotových výrobkov realizovať v 

jednorazových nevratných obaloch. 

 

     Výroba cukrárskych výrobkov je umiestnená na prvom nadzemnom podlaží 

polyfunkčného rodinného domu a môžu byť tak dotknuté práva a právom chránene záujmy 

obyvateľov.            Na základe uvedeného sa pokračovalo v konaní formou verejnej vyhlášky 

podľa zákona                     č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších zmien 

a doplnkov a mali možnosť vyjadrenia sa do 7 dní odo dňa doručenia. 

 

K žiadosti boli predložené nasledovné doklady: 

 doklad preukazujúci právny vzťah k nehnuteľnosti; 

 právoplatné rozhodnutie vecne a miestne príslušného stavebného úradu o zmene v 

užívaní č. ÚSaŽP 2018/10468/105762/3-Dud, Ki zo dňa 16.10.2018. 

 

     Zároveň sa prevádzkovateľovi  pripomína povinnosť: 

1. Zamestnávať osoby so zdravotnou spôsobilosťou a odbornou spôsobilosťou podľa § 

16 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.
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2. Vypracovať a zaviesť do prevádzky dokumentáciu správnej výrobnej praxe,            

systém HACCP ( Kapitola II článok 5 ods. 1 Nariadenia  (ES) č. 852/2004  

Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín vypracovanej v 

primeranej forme  k  spôsobu  a  rozsahu  manipulácie  s požívatinami  v  predmetnej  

prevádzkarni podľa výnosu MP SR a MZ SR č. 557/1998-100, ktorým sa vydáva 

hlava Potravinového kódexu SR upravujúca zásady správnej výrobnej praxe v platnom 

znení. 

3. Odkladať vzorky hotových výrobkov o hmotnosti najmenej 125 g z každého druhu 

týchto výrobkov do sterilnej nádoby označenej druhom vzorky a dátumom výroby;  

vzorka  sa  musí  uchovávať  počas  48  hodín  pri  teplote najviac + 5 °C podľa 

výnosu MP SR a MZ SR č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového 

kódexu SR  upravujúca  všeobecné  hygienické  požiadavky  na výrobu potravín, na 

manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické 

požiadavky v znení zmien a doplnkov. 

4. Zabezpečiť pre zamestnancov zdravotný dohľad podľa § 52 ods. 1 písm. g) zákona          

č. 355/2007 Z. z. 

 

     Na základe zistených skutočností orgán verejného zdravotníctva rozhodol tak, ako sa to 

uvádza vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

orgánu RÚVZ Trenčín dňa 17.09.2018, a to vo výške 50,00 €, ID predpisu                                     

M10 – 170918 - 0489. 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. 

     Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom podľa 

zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. 

 

Doručí sa elektronicky fikciou doručenia: 

Fit & Cakes s.r.o. 

Považská 2027/82 

911 01 Trenčín 

IČO: 51 891 263 

 

                                                                                      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 na Mestskom úrade v Trenčíne. 

 

Vyvesené dňa: 22.11.2018  
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Zvesené dňa:  


