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Fyzická osoba  - podnikateľ (obchodné meno): ................................................................................ 

Adresa: ........................................................................................................ PSČ: ................................ 

IČO (ak je pridelené): ........................... kontakt: telefón .....................e-mail ..................................... 

 

a l e b o : 

Právnická osoba (obchodné meno):...................................................................................................... 

Sídlo: ..................................................................................................PSČ............................................. 

IČO: ................................. kontakt: telefón .......................................e-mail .......................................... 

(štatutárny orgán):.................................................................................................................................... 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Trenčíne 

Nemocničná 4 

91101 Trenčín 

        

 

 

Vec: Oznámenie podľa § 52 ods.8  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného   

          zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  

         „zákon č. 355/2007 Z. z.“) 

 

 

Oznamujem Vám začatie prevádzkovania odo dňa ...................................... 

 

 priestorov, pre ktoré už bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa  

za podmienky, že nedošlo k zmene podmienok prevádzky 

 ubytovacieho  zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb 

 telovýchovno-športového zariadenia 

 zariadenia starostlivosti o ľudské telo 

 prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením 

a zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích a iných hromadných 

podujatiach 

 administratívnych priestorov 

 priestorov, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín. 

 

Názov prevádzky  a bližšia špecifikácia činnosti v priestoroch prevádzky  (napr.  bufet, kaderníctvo, 

stolárska dielňa, školské zariadenie, a pod. (povinný údaj): 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Miesto prevádzky ,  adresa priestorov/ zariadenia (povinný údaj):  

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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PRÍLOHY (označiť krížikom): 

 prevádzkový poriadok (ak to ustanovuje zákon č. 355/2007 Z.z.) 

................................................................................................................................ 

 

 

 

  

  

                 

V ................................. dňa ..........................                                     ................................ 

                                                                                                            podpis ( pečiatka) 

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov:  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ“) spracúva Vaše osobné údaje v súlade s 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), za účelom vybavenia predmetu oznámenia (ďalej len „účel“), 

pričom právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti podľa § 52 ods.8  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou 

požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre podanie oznámenia.    

Osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté oprávneným subjektom podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej 

republiky alebo Európskej únie a v prípadoch zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov, v odôvodnených 

prípadoch obmedzenie spracúvania alebo výmaz osobných údajov a v prípade porušenia ustanovení GDPR alebo zákona 

o ochrane osobných údajov podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky. Po splnení účelu spracúvania budú dokumenty s osobnými údajmi v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky 

naďalej uchovávané počas trvania nasledujúcich 10 rokov. 

 

Za účelom plnenia úloh súvisiacich s ochranou osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR určil RÚVZ zodpovednú osobu: 

Ing. Ivan Kolka, e-mail: zodpovedna.osoba.ruvztn@uvzsr.sk. 
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