REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Michalovciach
Sama Chalupku 1229/5, 07101 Michalovce
v Michalovciach, dňa 23.2.2021
číslo: 2021/00504-1

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (ďalej len „RÚVZ MI“), ako orgán príslušný na
vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v
spojení s § 11 ods. 5 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 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 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu
rozhodol t a k t o:
žiadosti organizácie SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o., IČO: 46512250 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa
15.2.2021 o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o
poskytovateľoch vyhovuje a v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch
žiadateľovi
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
IČO 46512250, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Michalovská 87/1414, 07301 Sobrance, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ Emília Žeňuchová, trvale bytom Komárovce 95, 07301 Sobrance, Slovenská republika,
povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
84-46512250-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, vyčlenené priestory predajne, Michalovská 1414/87, 07301
Sobrance

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ MI.

ODÔVODNENIE
Dňa 15.02.2021 bola na RÚVZ so sídlom v Michalovciach doručená žiadosť spoločnosti SLOVAKIA TREND EXPORT
- IMPORT, s. r. o., Michalovská 87/1414, Sobrance zo dňa 15.02.2021 o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného
odberového miesta antigénovými testami v priestoroch predajne, Michalovská 87/1414, Sobrance, v súvislosti s krízovou
situáciou z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom
SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
Prevádzka MOM zodpovedá minimálnym požiadavkám na materiálno-technické vybavenie podľa vyhlášky MZ SR
č. 183/2020 Z. z. o minimálnym požiadavkám na personálne obsadenie a materiálno-technické vybavenie mobilného
odberového miesta v znení vyhl. MZ SR č. 320/2020 Z. z..
Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie
mobilného odberového miesta
Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na
prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe žiadosti.
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Podľa § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového
miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany vereného zdravia vydané povolenie na prevádzkovanie
mobilného odberového miesta z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle citovaných predpisov.
Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle RÚVZ Michalovce www.ruvzmi.sk.
Rozhodnutie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle RÚVZ Michalovce.
Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Doručuje sa:
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o., Michalovská 87/1414, 07301 Sobrance
Rozhodnutie dostanú:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Union zdravotná poisťovňa,a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Mesto Sobrance, Štefániková 23, 07301 Sobrance
Daňový úrad Košice - kontaktné miesto Sobrance, Švermova 16, 073 01 Sobrance
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 6353/3C, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

