REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Trenčíne
ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
Číslo: RUVZ/2020/02809-002
Trenčín: 05.06.2020

POVOLENIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len ,,RÚVZ
Trenčín“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 3 písm. ab)
zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.355/2007 Z. z.“) vo veci žiadosti o povolenie
na prevádzkovanie mobilného odberového miesta počas krízovej situácie v súvislosti
s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „z dôvodu ochorenia
COVID žiadateľa Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín zo dňa
02.06.2020, doručeného na RÚVZ Trenčín dňa 03.06.2020, na vydanie povolenie
na prevádzkovanie mobilného odberového miesta počas krízovej situácie v súvislosti
s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2 „ mobilné odberové miesto na parcele registra „C“
parcela číslo 1747/8 vedená na liste vlastníctva č. 814 okres Trenčín, obec Trenčín k. u.
Trenčín na ulici Nemocničná v Trenčíne“, podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č.355/2007 Z. z.
a § 11 ods. 5 a § 15a zákona č. 125/2020 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004
Z. z. vydáva

povolenie
ktorým sa povoľuje činnosť (prevádzkovanie)
„ mobilného odberového miesta “

Prevádzkovateľ: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Druh zdravotníckeho zariadenia: mobilné odberové miesto
Miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta: parcela registra „C“ parcela číslo
1747/8 vedená na LV č. 814 okres Trenčín, obec Trenčín, k. ú. Trenčín číslo 1747/8
Identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 51-00610 470-A0001

Odôvodnenie:
Písomným podaním zo dňa 02.06.2020, doručeným na RÚVZ Trenčín dňa 03.06.2020
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín požiadala orgán verejného
zdravotníctva v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 57/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov požiadali o vydanie povolenia
na prevádzkovanie mobilného odberového miesta počas krízovej situácie v súvislosti
s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2 .
Po preštudovaní žiadosti a splnení minimálnych požiadaviek na materiálno-technické
vybavenie v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti
s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 č. S08053-2020 OZS
zo dňa 01.04.2020 Bratislava v zmysle § 45 ods. 1 písm. c) zákona č. 576/2004 o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov RÚVZ Trenčín rozhodol tak,
ako sa to uvádza vo výroku tohto povolenia. Povolenie na prevádzkovanie mobilného
odberného miesta na parcele registra „C“ , parcela číslo 1747/8 okres Trenčín, obec Trenčín,
k. ú. Trenčín bolo vydané v zmysle § 15a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. do troch dní
od doručenia žiadosti.
V zmysle ustanovenia § 15a ods. 4 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov povolenie na prevádzkovanie mobilného odberného miesta sa
považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle úradu verejného zdravotníctva
V zmysle zákona č. 125/2020 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony podľa § 15 ods. 5 na konanie
a vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny
poriadok. Proti tomuto nie je prípustný opravný prostriedok.

Doručí sa:
Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28
911 71 Trenčín
IČO: 00610470
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
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