
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach

Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ
v Košiciach, dňa 1.10.2021

číslo: 2021/05498-04/3843/ 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 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, IČO: 00606707 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 28.9.2021 o
zmenu 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

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO 00606707, právna forma Príspevková organizácia,
so sídlom Rastislavova 785/43, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

riaditeľ MUDr. Ľuboslav Beňa, trvale bytom Južná trieda 2987/48E, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika,
generálny riaditeľ MUDr. Ján Slávik, trvale bytom Košická 359/214, 04431 Kostoľany nad Hornádom, Slovenská

republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenia:

83-00606707-A0002: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania RT-PCR testovanie COVID-19, 3 unimobunky a prístrešok pre triedenie pacientov (parcela C

1/1), Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ

83-00606707-A0004: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, 3 unimobunky a prístrešok pre triedenie pacientov (parcela

C 1/1), Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ

Držiteľovi povolenia sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 22.9.2020
rozhodnutím číslo 2020/04987-03/3120/HŽPZ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.9.2020.

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

ODÔVODNENIE

Žiadateľ listom zo dňa 28.9.2021 požiadal o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, a to o
rozšírenie povolenia o antigénové testovanie v mieste prevádzkovania na parcele č. C 1/1 vedenej na LV č. 5913 v k.ú.
Terasa, tri vyhrievané kontajnery a 1 prístrešok pre triedenie pacientov, Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ.

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,
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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, 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., MPH
regionálny hygienik

Doručuje sa:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 785/43, 04001 Košice - mestská časť 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
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
Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, 04011 Košice - mestská časť Západ
Daňový úrad Košice, Železničná 1002/1, 041 90 Košice
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REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V KOŠICIACH

V Košiciach, dňa 10.11.2022
Číslo: 2022/07898-03/3451/HŽPZ

Vyznačenie zmeny v povolení

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 vyznačuje
zmenu údajov uvedených v povolení.

Nové znenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného dňa 1.10.2021 rozhodnutím číslo
2021/05498-04/3843/ HŽPZ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.10.2021:

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO 00606707, právna forma Príspevková organizácia,
so sídlom Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika,
štatutárny orgán:

riaditeľ MUDr. Ľuboslav Beňa, trvale bytom Južná trieda 2987/48E, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika,

povoľuje prevádzkovať zdravotnícke zariadenia:

83-00606707-A0002: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania RT-PCR testovanie COVID-19, 3 unimobunky a prístrešok pre triedenie pacientov (parcela C

1/1), Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ

83-00606707-A0004: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, 3 unimobunky a prístrešok pre triedenie pacientov (parcela

C 1/1), Ipeľská 156/1, 04011 Košice-Západ

ODÔVODNENIE
Držiteľ povolenia listo zo dňa 7.11.2022 oznámil zmenu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom.

Podľa § 16 ods. 1 zákona o poskytovateľoch orgán príslušný na vydanie povolenia vyznačí na základe oznámenia držiteľa
povolenia zmenu údajov uvedených v povolení, a to
a) zmenu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy, zmenu mena
a priezviska odborného zástupcu a osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom a zmenu miesta trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu odborného zástupcu, ak ide o právnickú osobu,
b) zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

Podľa § 16 ods. 3 zmeny údajov uvedené v odsekoch 1 a 2 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; orgán príslušný
na vydanie povolenia vyznačí v povolení takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu údajov
bezodkladne vyznačí v registri povolení. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju.
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MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH
regionálny hygienik

Doručuje sa:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh

Vyznačenie zmeny v povolení 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
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
Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, 04011 Košice - mestská časť Západ
Daňový úrad Košice, Železničná 1002/1, 041 90 Košice


