
NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O VYDANIE 
STANOVISKA/ROZHODNUTIA ORGÁNU 

VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
podľa zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so 
sídlom v Bratislave ako príslušný orgán verejného zdravotníctva vy-
dáva v rámci posudkovej činnosti záväzné stanoviská podľa § 13 ods. 
3 zák. č. 355/2007 Z.z. a rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 a 5 písm. b) 
zák. č. 355/2007 Z.z. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska a roz-
hodnutia podľa § 13 ods. 4 zák. č. 355/2007 Z.z. musí obsahovať na-
sledovné náležitosti : 
 
1. obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO, ak ide o právnickú 

osobu; meno, priezvisko a trvalé bydlisko, IČO, ak ide 
o fyzickú osobu - podnikateľa 
 

2. doklad o oprávnení na podnikanie 
 

3. dokumentácia s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu 
na posúdenie 
 

4. meno a trvalé bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za pre-
vádzkovanie posudzovaných činností 
 

5. Doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na po-
sudzovaný účel 

 
 Žiadosť o vydanie rozhodnutia v oblasti radiačnej ochrany podľa 
§ 13 ods. 5 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. musí obsahovať : 
 
1. obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO, ak ide o právnickú 

osobu; meno, priezvisko a trvalé bydlisko, IČO, ak ide 
o fyzickú osobu - podnikateľa 
 

2. doklad o oprávnení na podnikanie 



 
3. 
 
 
4. 
 
5. 

 
meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu pre radiačnú 
ochranu, ak bol určený 
 
opis navrhovanej činnosti 
 
dokumentáciu podľa prílohy č. 2 zák. č. 355/2007 Z.z. 
 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so 

sídlom v Bratislave si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vy-
danie záväzného stanoviska a rozhodnutia. 

 
 Doklady osvedčujúce vzdelanie, oprávnenie na podnikanie, ná-
jomný vzťah k priestorom podnikania, .... musia byť úradne overené. 
  

K žiadosti musí byť pri podaní priložený správny poplatok 
v zákonom určenej výške. 

 
V záujme urýchlenia konania je potrebné v žiadosti uviesť tele-

fónne číslo žiadateľa. 
 
 


