
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 622/1, 975 56 Banská Bystrica

v Banskej Bystrici, dňa 20.07.2021

číslo: AJ180-2/20211EPID

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len "RÚVZ BB"), ako orgán príslušný na

vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta podľa § 18 ods. 6 písm. a), § 21 a § 22 zákona č.

578/2004 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 "zák. Č. 578/2004 Z. z.")

a podľa § 3 ods. l písm. c) a § 6 ods. l v spojení s bodom 19. prílohy Č. l zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v konaní o dočasné

pozastavenie prevádzkovania mobilného odberového miesta, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:

žiadosti držiteľa povolenia

Obec Šumiac,

lCD: OO 313 866,

právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),

so sídlom: Jegorovova 414/3,97671 Šumiac, Slovenská republika,

konajúca štatutárnym orgánom: PhDr. Jarmila Gordanová, trvale bytom Jána Švermu 459/21, 976 71 Šumiac - konatel',

(ďalej len "držiteľ povolenia"),

zaevidovanej dňa 16.07.2021, podl'a § 18 zák. Č. 578/2007 Z. z. sa vyhovuje a v rozsahu žiadosti

RÚVZ BB dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, s identifikátorom:

39-00313866-A0001: mobilné odberové miesto,
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Komunitné centrum,

Juraja Kriváňa 148/1697671 Šumiac,

vydané dňa 20.01.2021 rozhodnutím číslo A/180/20211EPID,

ku dňu 16.07.2021,
do dňa 30.09.2021.

Subjekt, ktorý dočasne zastúpi mobilné odberové miesto je: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.,

Miesto prevádzkovania: Banisko 2422, 977 Ol Brezno,

Identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 39-31908969-AOOOI.

Odôvodnenie
Držiteľ povolenia ako účastník konania podaním zo dňa 16.07.2021 pod číslom spisu AJ180/20211EPID podľa § 21

ods. 3 zák. Č. 578/2004 Z. z. požiadal RÚVZ BB o dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie mobilného
odberového miesta, s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Komunitné centrum, Juraja

Kriváňa 148/1697671 Šumiac, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 39-00313866-AOOOI.

Podl'a § II ods. 5 zák. Č. 578/2004 Z. z. regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie

mobilného odberového miesta.

Podl'a § 18 ods. l písm. a) zák. Č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie,

ak držiteľ povolenia požiada o dočasné pozastavenie povolenia.



Podl'a § 18 ods. 3 písm. a) zák. Č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť

povolenie na základe žiadosti držitel'a povolenia podl'a odseku l písm. a) najviac na jeden rok.

Podl'a § 18 ods. 5 zák. Č. 57812004 Z. z. ak orgán príslušný na vydanie povolenia rozhodne o dočasnom pozastavení

povolenia, súčasne určí zastupovanie držiteľa povolenia počas dočasného pozastavenia povolenia.

Podľa § 18 ods. 6 písm. a) zák. Č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie

podľa odseku l písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie povolenia.

Vzhl'adom na to, že držitel' povolenia splnil podmienky na dočasné pozastavenie povolenia podľa § 18 zák. Č. 578/2004

Z. z., RÚVZ BB rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Proti rozhodnutiu vydanému v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

MUO" zo,á~~hO
regionálna hygienička

Doručuje sa:

Obec Šumiac, Jegorovova 414/3,97671 Šumiac

Rozhodnutie dostanú:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (OVM), Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Union zdravotná poisťovňa, a. s. (OVM), Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika l, 977 Ol Brezno

Úrad pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou,Žellova 2,82924 Bratislava - mestská časť Ružinov

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 Ol Banská Bystrica

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (OVM), Einsteinova, 851 Ol Bratislava - mestská časť Petržalka

Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Daňový úrad Banská Bystrica - pobočka Brezno, Laskomerského 14,977 Ol Brezno

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 6353/3C, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves


