
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach

Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ
v Košiciach, dňa 22.6.2021

číslo: 2021/03817-03/978/HDM

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (ďalej len „RÚVZ KE“), ako vecne príslušný orgán podľa
ustanovenia § 46 ods. 1 písm. g) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 11 ods. 2 písm. a) 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.“) v spojení s
ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a miestne príslušný orgán podľa ustanovenia
§ 21 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
po preskúmaní žiadosti a potrebných dokladov rozhodol takto:

žiadosti organizácie Základná škola, IČO: 35543019 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 16.6.2021 o zrušenie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 19 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

Základná škola
IČO 35543019, právna forma Rozpočtová organizácia,
so sídlom Bernolákova 424/16, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

riaditeľ PaedDr. Mária Blanárová, trvale bytom Trieda SNP 1280/48A, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika,

ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 15.1.2021 rozhodnutím číslo 2021/00235-03-160/HDM, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.1.2021,

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

ODÔVODNENIE

Žiadateľ listom zo dňa 16.6.2021 požiadal o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, a to
mobilného odberového miesta 83-35543019-A0002 v mieste prevádzkovania Elokované pracovisko Základnej školy
Bernolákova, Dolina 13/43, 04015 Košice-Poľov.

Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na zrušenie povolenia podľa § 19 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.
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MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.
regionálny hygienik

Doručuje sa:
Základná škola, Bernolákova 424/16, 04011 Košice-Západ

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
Mestská časť Košice - Poľov, Dolina 2, 04015 Košice
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
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
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