
  
R E G I O N Á L N Y      Ú R A D       V E R E J N É H O       Z D R A V O T N Í C T V A 

so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, Dunajská Streda 

 
Číslo: RH/2020/01722/003-BF Dunajská Streda, 10.12.2020 
 
 

R O Z H O D N U T I E  
 
 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (ďalej len 
„RÚVZ Dunajská Streda“) ako príslušný orgán 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 v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) 
bod. 6. zákona o poskytovateľoch rozhodol takto:   
 

Žiadateľovi 
 

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o. 
IČO: 46 630 961, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, 
So sídlom Babuškova 2, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, 
Štatutárny orgán: 
Konateľ Mgr. Vladimír Krondiak, trvale bytom Blažov 79, 929 01 Kútniky, Slovenska 
republika,  
 

Nie je možné uviesť do prevádzky zdravotnícke zariadenie: 
 
23-46630961-A0001: mobilné odberové miesto na antigénové testy 
s miestom prevádzkovania Mliečany 77, 929 01 Dunajská Streda. 
 
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle 
RÚVZ Dunajská Streda.  
 

Odôvodnenie 
 
 Žiadateľ listom zo dňa 06.12.2020, doručeným dňa 07.12.2020 požiadal o vydanie 
povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, a to mobilného odberového miesta 
na antigénové testy (ďalej len „MOMAg“) s miestom prevádzkovania Mliečany 77, 929 01 
Dunajská Streda. 
 Súčasť predloženého podania tvorili: zmluva o nájme nebytových priestorov 
s dodatkom č. 1, potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja, 
záznam z kontroly požiarnych vodovodov, protokoly o skúške č. 58943/2020, č. 58942/2020, 
č. 58938/2020 a výpis z registra trestov. 
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 Pri štátnom zdravotnom dozore odbornými zamestnankyňami tunajšieho regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 09.12.2020 bolo zistené, že predmetné MOMAg by malo byť 
prevádzkované v Mliečanoch 77, 929 01 Dunajská Streda. Samotné odberové miesto by malo 
byť zriadené v prenajatých priestoroch objektu spoločnosti TSP Metal, s.r.o. Predmetný 
objekt je bývalým objektom Euromarketu, ktorý sa nachádza v priemyselnej zóne mesta 
Dunajská Streda, v susedstve areálu DRON Industries s.r.o. Predmetný areál sa nachádza 
podľa platného územného plánu mesta Dunajská Streda na území „priemyselnej výroby“, na 
ktorom je neprípustnou funkciou zriadenie zdravotníckeho zariadenia. 
Podľa informácii prevádzkovateľa odber by mal byť realizovaný pri 2 odberných miestach 
v jednej odberovej miestnosti, pričom do predmetnej miestnosti sú zriadené len 2 vstupné 
dvere. Samostatný vchod a východ z jednotlivých odberových miest by nebol zabezpečený.  
Vetranie miestnosti nie je zabezpečené, nakoľko okná nie sú otvárateľné.  
 Na základe výsledku štátneho zdravotného dozoru bolo zistené, že plánované priestory 
MOMAg nespĺňajú požiadavky určené predpismi na ochranu verejného zdravia, preto sa 
rozhodlo tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia. 
 Podľa § 12 ods. 18 zákona o poskytovateľoch RÚVZ Dunajská Streda nevydá 
povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.  
 V zmysle § 15a ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. toto rozhodnutie sa považuje za 
doručené jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ Dunajská Streda. 
 V zmysle § 15a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. na konanie a vydanie povolenia na 
prevádzkovanie MOMAg sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní 
nie je prípustný opravný prostriedok. 
  
 
Doručuje sa elektronicky cez ÚPVS:  
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o. 
Babuškova 2 
821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov 
 
Na vedomie: 
RÚVZ – HŽP - tu 
 
 
 
 
 
          Ing. Rozália Robotková 
           regionálna hygienička 


