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Váš list číslo/zo dňa                            Naše číslo                                                                 Košice  
                                                                       2021/00182-04/101/HŽPZ                                                 18.01.2021 
 
 
Vec 
Oprava v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 2021/00182-03/101/HŽPZ zo dňa 
15.01.2021 
 

Dňa 15.01.2021 bolo správnym orgánom pod č. 2021/00182-03/101/HŽPZ  
vydané rozhodnutie, v texte ktorého v dôsledku administratívnej chyby, bola nesprávne 
uvedená adresa prevádzkovania mobilného odberového miesta.  

 
Na základe uvedeného sa rozhodnutie č. 2021/00182-03/101/HŽPZ zo dňa 15.01.2021 

opravuje nasledovne: 
 

Text „... s miestom prevádzkovania prízemie budovy BE-SOFT (vstup z dvorovej časti), 
Krakovská 1027/6, Košice“ 
 
sa nahrádza týmto textom:  
„... s miestom prevádzkovania prízemie budovy BE-SOFT (vstup z dvorovej časti), 
Krakovská 2398/23, Košice“ 

 
O vykonanej oprave sa upovedomuje žiadateľ s tým, že táto oprava je nedeliteľnou 

súčasťou už vydaného rozhodnutia. 
 
 
 
                                                                                                     MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. 
                 regionálny hygienik 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach

Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ
v Košiciach, dňa 15.1.2021

číslo: 2021/00182-03/101/HŽPZ

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (ďalej len „RÚVZ KE“), 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 BE-SOFT a.s., IČO: 36191337 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 12.01.2021 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

BE-SOFT a.s.
IČO 36191337, právna forma: Akciová spoločnosť,
so sídlom Krakovská 2398/23, 04011 Košice-Juh, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

predstavenstvo Ing. Peter Hennel, trvale bytom Blesková 3712/9, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika,
predstavenstvo Ing. Vladimír Jalč, trvale bytom Skladná 9, 04001 Košice, Slovenská republika,
predstavenstvo Mgr. Juliana Hennelová, trvale bytom Štúrova 6, 04001 Košice, Slovenská republika,
predstavenstvo Mgr. Vladimíra Jalčová, trvale bytom Lichardova 28, 04001 Košice, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:

83-36191337-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania prízemie budovy BE–SOFT (vstupom z dvorovej časti), Krakovská 1027/6, 04011 Košice-Juh

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ KE.

ODÔVODNENIE

Žiadateľ listom zo dňa 12.01.2021 požiadal o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, a to
mobilného odberového miesta v mieste prevádzkovania na prízemí budovy spoločnosti BE – SOFT na Krakovskej 6 v
Košiciach so vstupom z dvorovej časti objektu.

Podľa § 12 ods. 18 zákona o poskytovateľoch Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie
mobilného odberového miesta fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak
a) má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
b) priestory podľa písmena a) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,
c) je bezúhonná,



Strana 2

d) žiadosť bola podaná počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len "krízová situácia")
v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-
CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len "z dôvodu ochorenia COVID-19").

Žiadateľ k žiadosti predložil doklad preukazujúci užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť
poskytovať, rozhodnutie RÚVZ KE o návrhu na uvedenie priestorov mobilného odberového miesta do prevádzky, výpis z
registra trestov. Žiadosť žiadateľa bola podaná počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.

Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia podľa § 12 ods. 18 zákona o poskytovateľoch, RÚVZ
KE rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Podľa § 15a ods. 5 zákona o poskytovateľoch sa na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového
miesta nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

Poučenie:

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

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.
regionálny hygienik

Doručuje sa:
BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 04011 Košice-Juh

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
Mestská časť Košice - Juh, Smetanova 4, 04079 Košice - mestská časť Juh
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
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 82467 Bratislava - mestská časť Ružinov
Daňový úrad Košice, Železničná 1002/1, 041 90 Košice


