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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 spoločnosti etna sk, s.r.o., Piešťanská 61, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, 

IČO: 44 188 358, k uvedeniu priestorov zariadenia spoločného stravovania bez prípravy 

pokrmov s produkciou reprodukovanej hudby „Krokodíl bar“  Hviezdoslavova 19, Nové 

Mesto nad Váhom  

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  spoločnosti etna sk, s.r.o., Piešťanská 61, 915 01  Nové Mesto 

nad Váhom, IČO: 44 188 358 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 zariadenia spoločného stravovania  

bez prípravy pokrmov s produkciou reprodukovanej hudby „Krokodíl bar“  Hviezdoslavova 

19, Nové Mesto nad Váhom do prevádzky    s ú h l a s í. 
 

O d  ô v o d n e n i e 
 

     Účastník konania  spoločnosť etna sk, s.r.o., Piešťanská 61, 915 01  Nové Mesto nad 

Váhom,  

IČO: 44 188 358, požiadal dňa  05.09.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) o posúdenie   návrhu    na  uvedenie 

priestorov zariadenia spoločného stravovania bez prípravy pokrmov s produkciou 

reprodukovanej hudby „Krokodíl bar“  Hviezdoslavova 19, Nové Mesto nad Váhom do 

prevádzky. 

mailto:tn.hv4@uvzsr


2/3 pokračovanie rozhodnutia č. B/2018/03775 – 007 

 

 

Vyvesené dňa: 22.10.2018 

Zvesené dňa:  
 

    Štátnym zdravotným dozorom vykonaným dňa 21.09.2018 bolo zistené, že zariadenie 

spoločného stravovania bez prípravy pokrmov – bar s produkciou reprodukovanej hudby 

a s poriadením hudobných zábav „Krokodíl bar“ sa nachádza v suteréne objektu „ OS Váh“.  

 

Dispozičné riešenie  predstavujú: tri odbytové miestnosti so stoličkovou kapacitou cca 50, 30 

a 10 miest s dvomi samostatnými barovými zápultiami, dva sklady nápojov, záchody  

pre zákazníkov, šatňa a záchod pre pracovníkov. Barové zápultia sú vybavené 

technologickým zariadením na prípravu nápojov, pracovnými- odkladacími plochami 

a sanitárnym zariadením na umývanie nápojového skla. 

    Sortiment: príprava a podávanie alkoholických a nealkoholických nápojov vrátane teplých 

a čapovaných nápojov; predaj originálne balených cukroviniek, slaného trvanlivého pečiva a 

tabakových výrobkov. 

 

     Zariadenie spoločného stravovania s produkciou reprodukovanej hudby je umiestnené v 

v suteréne objektu „ OS Váh“, kde sa vo vzdialenosti cca 25 metrov východným smerom 

nachádza bytový dom, kde 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. 

    Účastník konania dňa 27.09.2018 predložil na RÚVZ Trenčín  Protokol o meraní imisíí 

hluku vo vonkajšom prostredí z iných zdrojov – protokol č. 533/2018-54/Tn. Posudzovaným 

zdrojom hluku je hudobná produkcia z audio súpravy, zosilňovačov a reproduktorov 

umiestnených  

vo vnútorných priestoroch prevádzky, ktorá je spustená v piatok a v sobotu od 20:00 do 

02:00. Meranie bolo vykonané pred fasádou bytového domu  na Ul. Hollého 1/1912 v Novom 

Meste nad Váhom. Z výsledkov objektivizácie úrovne imisií hluku z uvedenej prevádzky 

vyplynulo,  

že pre posudzovanú hodnotu pre jednotlivé referenčné časové intervaly večer a noc, zväčšenú 

o neistotu merania nemožno jednoznačne určiť posudzovaný zdroj hluku, avšak hladina 

posudzovaného zdroja bude určite nižšia alebo maximálne rovná nameranej hladine 

akustického tlaku (< 38,8 dB). Ochrana zdravia pred hlukom je zabezpečená nakoľko 

posudzovaná hodnota nie je vyššie ako prístupná hodnota. 

 
 

     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. 

2. 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. 

     Z dôvodu chýbajúcej dokumentácie bola lehota na vydanie rozhodnutia predĺžená na 60 

dní podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
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Vyvesené dňa: 22.10.2018 

Zvesené dňa:  
 

     Správny poplatok v konaní o vydanie rozhodnutia bol zaplatený bezhotovostne bankovým 

prevodom pripísaným na zberný účet Slovenskej pošty a.s., dňa 07.09.2018, vo výške 50,00 €, 

číslo dokladu – potvrdenka č.: M10-0509187-0631, zo dňa 07.09.2018. Správny poplatok bol 

uhradený podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

 

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: 

etna sk, s.r.o. 

Piešťanská 61 

915 01  Nové Mesto nad Váhom 

IČO: 44 188 358 

 

 

                                                                                      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 Novom 

Meste nad Váhom. 

 
  


