
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Komárne

Mederčská  č. 39, 945 01 Komárno
                                                                             Číslo RH/2020/967

                                                                                                                  č.z. 2020/5745                                                           
                                                                         v Komárne 4. júna 2020  

   

 ROZHODNUTIE

         
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne ako príslušný orgán

podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 12 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č.
355/2007  Z.  z.  o  ochrane,  podpore  a  rozvoji  verejného  zdravia a  o  zmene  a  doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo
veci posúdenia žiadosti účastníka konania Nemocnice Komárno s.r.o., Mederčská č.39, 945
05  Komárno,  IČO:  50828371  zastúpeného  konateľmi  o  povolenie  na  prevádzkovanie
Mobilného  odberového  miesta  v  priestoroch  Infektologickej  ambulancie  na  adrese
Mederčská 39 v Komárne počas mimoriadnej situácie v súvislosti  s ohrozením verejného
zdravia ll. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
na území Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 5 a § 12 ods. 18 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 zákon č. 578/2004 Z.z.“)   rozhodol 

t a k t o :

Žiadosti  účastníka  konania  Nemocnice  Komárno  s.r.o.,  Mederčská  č.39,  945  05
Komárno, IČO: 50828371, zastúpeného konateľmi, doručenej 1. júna 2020 sa  vyhovuje  a s
návrhom  podľa  §  15a  ods.  1  a  3  zákona  č.  578/2004  Z.z.  na  vydanie  povolenia  na
prevádzkovanie  Mobilného odberového miesta v priestoroch Infektologickej ambulancie na
adrese  Mederčská  39  v  Komárne  počas  mimoriadnej  situácie  v  súvislosti  s  ohrozením
verejného zdravia ll. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom
SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky sa súhlasí. 

O d ô v o d n e n i e 

Účastník konania Nemocnica Komárno s.r.o., Mederčská č.39, 945 05 Komárno, IČO:
50828371,  zastúpený  konateľmi  1.  júna  2020  doručil  návrh  na  vydanie  povolenia  na
prevádzkovanie  Mobilného odberového miesta v priestoroch Infektologickej ambulancie na
adrese  Mederčská  39  v  Komárne  počas  mimoriadnej  situácie  v  súvislosti  s  ohrozením
verejného zdravia ll. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom
SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.  Prílohu k žiadosti tvorí výpis z obchodného
registra a doklad stavebného úradu o účele využitia stavby. Pôvodné priestory Infektologickej
ambulancie boli schválené rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva č. RH2018/563 zo
dňa 2. marca 2018. 
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Mobilné odberové miesto bude počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením
verejného zdravia ll. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom
SARS-CoV-2 na území  Slovenskej  republiky  prevádzkované v priestoroch Infektologickej
ambulancie  v  samostatnom objekte  „U“,  v  čase od 7,15 do 9,00 hod.  v  dňoch utorok a
štvrtok, mimo prevádzkového času ambulancie. Maximálna denná kapacita odberov vzoriek
na  diagnostiku  ochorenia  COVID-19  je  21  vzoriek.  Odbery  bude  vykonávať  personál
Infektologickej ambulancie. 

Podľa  §  6  ods.  3  písm.  ab)  zákona  č.  355/2007  Z.z.  regionálny  úrad  verejného
zdravotníctva vydáva počas krízovej  situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia ll.
stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území
Slovenskej republiky povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.

Podľa § 15a ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. sa rozhodnutie o vydaní povolenia na
prevádzkovanie mobilného odberového miesta považuje za doručené jeho zverejnením na
webovom sídle úradu verejného zdravotníctva. 

 
 
P o u č e n i e  :

Podľa § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný
opravný prostriedok. 

Doručí sa:
Nemocnica Komárno s.r.o., Mederčská č.39, 945 05 Komárno

Mgr. Denisa Masárová
            regionálna hygienička
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