
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach

Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ
v Košiciach, dňa 29.1.2021

číslo: 2021/00598-12-214/HDM

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 GH Medical s.r.o., IČO: 50676474 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 27.01.2021 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

GH Medical s.r.o.
IČO 50676474, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Čapajevova 171/8, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

konateľ MUDr. Tomáš Gajdzik, trvale bytom Slanská 204/13, 09412 Vechec, Slovenská republika,
konateľ MUDr. Ivana Haková, trvale bytom Lupkovská 1552/2, 04022 Košice-Dargov.hrdinov, Slovenská republika,
konateľ Mgr. Peter Drenčák, trvale bytom Varšavská 2495/25, 04013 Košice-Sídl.Ťahanovce, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenia:

83-50676474-A0002: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania SOŠ agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 148/54, 04501 Moldava nad

Bodvou

83-50676474-A0003: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Stredná športová škola, Trieda SNP 399/104, 04011 Košice-Západ

83-50676474-A0004: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 60/44, 04001 Košice-Sever

83-50676474-A0005: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Gymnázium, Šrobárova 1015/1, 04001 Košice-Staré Mesto

83-50676474-A0006: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Obchodná akadémia, Watsonova 1942/61, 04001 Košice-Sever

83-50676474-A0007: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania SPŠ dopravná, Hlavná 113/21, 04001 Košice-Staré Mesto

83-50676474-A0008: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Obchodná akadémia, Polárna 1452/1, 04012 Košice-Nad jazerom
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83-50676474-A0009: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 1016/17, 04001 Košice-Staré Mesto

83-50676474-A0010: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Konzervatórium, Timonova 778/2, 04001 Košice-Staré Mesto

83-50676474-A0011: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Hotelová akadémia, Južná trieda 2214/10, 04001 Košice-Juh

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

ODÔVODNENIE

Žiadateľ listom zo dňa 27.01.2021 požiadal o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, a to
mobilného odberového miesta v mieste prevádzkovania:
1. MOM bude zriadené vo vestibule budovy Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola,
Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou nachádzajúcej sa na pozemku registra C KN parc. č. 112/1 v katastrálnom území
Moldava nad Bodvou.
2. MOM bude mať zriadené 2 odberové miesta vo vestibule budovy Strednej športovej školy, Trieda SNP 104, 040 11
Košice, nachádzajúcej sa na pozemku registra C KN parc. č. 1466/5 v katastrálnom území Terasa, obec Košice – Západ.
3. MOM bude zriadené na parcele C KN č. 2778/1 súp. č. 60 vo vnútorných priestoroch južného traktu a v miestnosti č. 131
Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, 040 01 Košice, katastrálne územie Košice – Severné mesto.
4. MOM bude zriadené na parcele C č. 228 súp. č. 1015 na prízemí vestibulu a chodby Gymnázia so sídlom Šrobárova 1,
040 23 Košice, katastrálne územie Košice – Stredné mesto.
5. MOM bude zriadené na parcele C KN č. 1409 súp. č. 1942 v prízemnej časti komunikačnej chodby a učebniach pri
Obchodnej akadémii, Watsonova 1942/61, 040 01 Košice, katastrálne územie Košice – Severné mesto.
6. MOM bude zriadené na parcele C č. 678/11 na prízemí vestibulu a chodby č. 112 Strednej priemyselnej školy dopravnej
so sídlom Hlavná 113, 040 01 Košice, katastrálne územie Košice – Stredné mesto.
7. MOM bude zriadené vo vestibule na prízemí Obchodnej akadémie, Polárna 1452/1, 040 12 Košice nachádzajúcej sa na
pozemku registra C KN parc. č. 2359/1 v katastrálnom území Košice IV., Košice – Nad jazerom, Jazero.
8. MOM bude zriadené v priestoroch Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, Košice – vo vestibule, priľahlej chodbe a
2 výukových priestoroch budovy, ktoré sa nachádza na pozemku registra C, parcelné č. 221, súpisné č. 1016 v katastrálnom
území Stredné mesto (Košice I.), LV č. 10490.
9. MOM bude zriadené v priestoroch Konzervatória, Timonova 2, Košice (priestory vestibulu, komunikačné priestory a
časť jedálne), ktoré sa nachádza na pozemku registra C KN, parcelné č. 175, súpisné č. 778 v katastrálnom území Stredné
mesto, obec Košice – Staré mesto, okres Košice I., LV č. 10 042.
10. MOM je zriadené v priestoroch Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice:
- 2 odborové miesta v školskej jedálni, nachádzajúcej sa na pozemku registra C KN parcely č. 3109/55 zapísanej na LV
11556 v k. ú. Južné mesto, obec Košice – Juh,
- 2 odberové miesta v telovýchovnom komplexe - vo vestibule a priestoroch budovy telocvične nachádzajúcej sa na pozemku
registra C KN parcely č. 3109/60 zapísanej na LV 11556 v k. ú. Južné mesto, obec Košice – Juh.

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,
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, výpis z registra trestov. Žiadosť žiadateľa bola podaná počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.
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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:
GH Medical s.r.o., Čapajevova 171/8, 04011 Košice-Západ

Rozhodnutie dostanú:
Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 04523
Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, 04011 -
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Union zdravotná poisťovňa,a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava
Mestská časť Košice - Nad Jazerom, Poludníková, KE 7, 04012 -
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie, KE 2, 04001 -
Mestská časť Košice - Juh, Smetanova 4, 04079 Košice - mestská časť Juh
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mestská časť Košice - Staré mesto, Hviezdoslavova 7, 04034 Košice - mestská časť Staré Mesto
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, Lamačská cesta 6353/3C, 84104  Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Daňový úrad Košice, Železničná 1002/1, 041 90 Košice


