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REGIoNÁr_,Ny únau vEREJNnrro zDRAvorxícrva

o ídlom v Bratislave,
BRATISLAVA hlavné mesto

Ružinovská ul. č. 8, pSČ 820 09 Bratislava29rP.o.Box 26

L

Čislo : HZZ| 537 0 .3 l 2022 Bratis lav a, 09 . 08 .2022

ROZHODNUTIE
Regionálny iirad .verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom

v Bratislave (ďalej r*l"nuv7ir.k; ,;;e a miestne príslušn; orgán podťa 3 ods. 1 písm,

c) vspojení sprílohout. t uoa't u s o oar_ 3 písm. áu1 .,uxo^uě,3551200,7 
Z,z, oochrane,

podpore a rozvoji uo"irrJrr9 zdraua u o 
"rn"rr. 

a doplnení niekíoqich zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ó.35512007 Z. z:) vspojení s 11 ods, 5 a 19

ods. 1 písm. a; zakona 8. slgtzooi Z. z. oposkytovateťoóh zdravotnej starostlivosti'

zdravotníckych pracovníkoch, stavovsk}ch otgpnizáctách v zďravotníctye a o zmene

a doplnení niektor. ch zákonov v rÁení nJskorších predPisov (ďalej len ,,zákon

č. 51812004 Z, ,.:,j';; veci posirdenia žiadosti_$ržiteťá povolenia: obec Miloslavov,

Radničné námestie 181/1, g00 42 Miloslavov (Ičo: oo3ol948) o zrušenie povolenia

na prev ádzkovanie mobilného odberového miesta, podanej d n 332022 rozho do|

takto:

žiaďosti držiteťa povolenia obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1,

g00  zMiloslavov 
"'('I-Ó,'Óoiol g+8), v mene ktorej koná * starosta obce Miloslavov -

Milan Baďansk , Centrálna 94140, g00 42 Miloslavov, sa podťa t9 of, 4_písm, a) zákona

č. 57812004 Z. z,,Yt oo.,j. a ruší sa ku dňu 09.10.2022 povolenie čislo.HZZ:I96,31202I

zo día t5..202l.ru pr..raa"tovanie mobilného odberového miesta v priestoroch budovy

Domu kultury,. c..rt a.ru 243ll46v MiŇavove, identiťrkátor zďravotníckeho zariadenía:2l'

00304948-A0004' 
O d óv o d n enie:

RegionálnyťrradverejnéhozdravotníctvaBratislavahlavnémestoSosídlom
vBratislave vydal povolenie čislo HZZlIg6.3l2027 zo día t5,L2O21 na prevádzkovanie

mobilného odberového miesta v priestoroch budovy Domu kultirrY, Centrálna 243lt46

v Miloslavove, identiíikiíor zdravoiníckeho zuiadenía:21_00304948_A0004,

Držiteť povolenia obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

(Ičo: 00 304 948) listom doručen;fm 
"á 

Řúvz ďu-29,9.202!, požiada1 Regionálny ťrrad

verejného zdravoíníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave o doěasné

pozastavenie poň.rriu na prevádzkovanie mobilného odberového miesta v priestoroch

budovy Domu kultriry, Centrálna 2+31146 v Miloslavove, a to do 31 ,12,202l, Ztohto dóvodu

tunajší rirad rozhoaorrii- č. HZZlIg6.1l202I zo d.a 11.I0.2021doČasne Pozastavil v celom

,orr"ut u povolenie č.HZZlt96.3l202I zo día 15,01.202l do 3L12,2021,

Následne držitel povolenia listom doručenym na RÚVZ dňa 3,8,2022, požiadal

Regionálny rirad verejného zdravotníctva Bratislavá hlavné mesto so sídlom v Bratislave

o zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta v priestoroch budovy

Domu kultriry, Centrálna 2431146 v Miloslavove,

podťa 11 ods. 5 zákona ó. 57812004 Z. z. regionálny irrad verejnóho zdravotníctva

vydáva porroleňie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,

ba.chudj akov a@uvzsr11Inform átor 0917 1426I Email:
091 ] 426 005

Sk ICO: 00607 436



Podťa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578l2a04 Z. z. orgán príslušný na vydanie
povolenia zruší povolenie, ak držiteť povolenia požiada o zrušenie povolenia; žiadosť
o zrušenie povolenia je držiteť povolenia povinný podat' najmenej dva mesiace pred dňom,
od ktorého žíada povolenie zrušiť.

Podťa § 19 ods. 4 písm. a) zíkona č. 57812004 Z. z. orgán príslušný na vydanie
povolenia zruší povolenie podťa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia.

Vzhťadom na to, že žiadatel splnil podmienky na zrušenie povolenia podťa § 19 ods. 1

písm. a) zákona č. 57812004 Z. z., nÚVZ rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

Podťa § 19 ods. 8 zákona č, 57812004 Z. z. na konanie o zrušení povolenia na
prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok a proti
rozhodnutiu vydanému v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového
miesta sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle
úradu verejného zdravotníctva.

Poučenie:

Podťa 19 ods. 8 zák. č. 57812004 Z. z, proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustn}
opravny prostriedok, Toto rozhodnutie je preskťrmatefné sridom.

Mgr.Eva Fitzoyá,MPH
poyerená vykon ávaním funkcie

regionálnej hygieniČky

Rozhodnutie dostane:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 1 8 1 / 1

900 42 Miloslavov
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