
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 622/ I. 9740 l Banská Bystrica

v Banskej Bystrici. di\a 21.1.2021

číslo: A 222 2021 EPIO

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len ..RÚVZ BB"). ako orgán príslušný
na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia ll. stupIla z dôvodu ochorenia
CO\'1O-19 spôsobeným koronavírusom SARS-Co\'-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia ~ 15a ods. I v
spojení s § 11 ods. 5 zákona Č. 578 200-l Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. zdravotníckych pracovníkoch.
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

len ..zákon o poskytovateľoch") a podľa ~ 6 ods. 3 písm. ab) zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane. podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektor)'ch zákonov v znení neskorších predpisov. po zistení skutkového a právneho stavu
rozhodol t a k to:

žíadosti spoločnosti: Obec Horná ~ ličiná. Horná \Iičíná Č. 79. 97-l OI Horná Mičiná. IČO: Ob. (ďalej len .. žíadateľ··) zo dlla
20.0 1.2021 doručenej RÚ\'Z BB dňa 20.01.2021 o vydanie povolenía na prevádzkovanie mobílného odberového miesta
podľa ~ 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o
poskytovateľoch

žiadateľovi

Obec Homá Mičiná

IČO 00313-l59. právna forma: Obec (obecný úrad). mesto (mestský úrad).
so sídloIII Horná t\ličiná 79. 97-l0 I Horná t\ličiná. Slovenská republika.
Šlall/lúm)' OIgúl1:

slUf'I)Slct Ivan Lenár. trvale bytom 15. 9740 I Horná Mičiná. Slovenská republika.

povoI'uje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovaťzdravotnícke zariadenie:

39-00313.t59-r\.OOO I: mobilné odberové miesto
s mieslo//1 prel'úd=kol'Cll1ict Antigénové testovanie COVIO-19. Obecný úrad. 79.9740 I Horná Mičiná

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚ\'Z BB.

ODÔVODNENIE

Žiadater žiadosťou zo dňa 20.01.2021. doručenou RÚ\'Z BB dlla 20.01.2021. požiadal o vydanie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - mobilné odberové miesto v mieste prevádzkovania: Obecný úrad. Horná
Mičiná Č. 79. 97-l OI Horná Mičiná.

Podl'a § 12 ods. 18 zákona o poskytovateroch Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie
mobilného odberového miesta f)'zickej osobe alebo právnickej osobe. ak
a) má užívacie právo k priestorom. v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať.

b) priestory spíňajú požiadavk) z hradiska ochrany zdravia.
c) je bezúhonná.
d) žiadosť bola podaná počas výnimočného stavu. núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len "krízová situácia")
v súvislosti s ohrozením verejného zdravia ll. stupIla z dôvodu ochorenia COVIO-19 spôsobeným koronavírusom SARS
Co\'-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len "z dôvodu ochorenia COVID-19").



Žiadater k žiadosti predložil list vlastníctva Č. 195. k. Ú. Horná ~Iičiná preukazujúci vlastnícke právo k priestorom. v ktorých
sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať.

z hradiska ochrany zdravia ide o vyhovujúce priestory na prevádzkovanie MO~1.

Žiadosť žiadatera bola podaná počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.

Yzhradom na to. že žiadater splnil podmienky na vydanie povolenia podra § 12 ods. 18 zákona o poskytovateroch. RÚVZ
BB rozhodol tak. ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Podra § 15a ods. 5 zákona o poskytovateroch sa na konanie
o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v
tomto konaní nie je prípustll)' opravný prostriedok.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Toto rozhodnutie je preskúmaterné súdom.

MUOc. z:i~j(/;2ifl{;hO
regionálna hygienička

Doručuje sa:
Obec Horná ~ličiná. Horná Mičiná 79. 97401 Homá Mičiná

Rozhodnutie dostanú:
Všeobecná zdravotná poisťovňa. a.s. (OV~I). Panónska cesta 2. 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Union zdravotná poisťovi1a.a.s. (OVM). Karadžičova IO. 81453 Bratislava
(lrad pre dohrad nad zdravotnou starostlivosťou. Žellova 2. 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
Banskobystrický samosprávny kraj. Námestie SNP 23. 9740 I Banská Bystrica
DÔVERA zdravotná poisťovňa. a.s. (OVM). Einsteinova. 8510 I Bratislava· mestská časť Petržalka
Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava. Lazaretská 26. 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Daňov)' úrad Banská Bystrica. ová ulica 13.97404 Banská Bystrica
Štatistick)' úrad Slovenskej republiky. ~liletičova 3.82467 Bratislava - mestská časť Ružinov


