
 
 

Náležitosti žiadostí fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb o vydanie 
rozhodnutia k prevádzke 

 
 
1. Náležitosti žiadostí fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb o vydanie 

rozhodnutia  o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu 
v ich prevádzkovaní a o návrhu na uvedenie do skúšobnej prevádzky v prípade 
občianskych stavieb (napr. ubytovacie zariadenia, budovy pre administratívu, správu 
a riadenie, pre banky, obchod a služby vrátane čerpacích staníc, budovy pre kultúru a na 
verejnú zábavu, pre múzeá, knižnice a galérie, budovy na vzdelávanie a výskum, 
nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia, lekárne, kryté budovy pre šport, bytové 
domy, ostatné budovy na bývanie, napr. domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov 
a pod.) : 

 
• obchodné meno, právna formu, sídlo a identifikačné číslo (IČO), ak bolo pridelené, ak 

je žiadateľom právnická osoba;  
meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo (IČO), ak bolo pridelené, ak je 
žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, 

• doklad o oprávnení na podnikanie (napr. výpis z obchodného registra, živnostenský 
list), 

• meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie 
posudzovaných činností, 

• dokumentácia s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie  
• doklad o zdravotnej bezchybnosti vody (originál laboratórneho rozboru vzorky pitnej 

vody, vykonaného odborne spôsobilou osobou). POZOR! Aj odber vzoriek musí 
vykonať odborne spôsobilá osoba! 

• prevádzkový poriadok v dvoch vyhotoveniach, v prípade zariadení  starostlivosti 
o ľudské telo, ubytovacích zariadení, telovýchovných zariadení, zdravotníckych 
zariadení, sociálnych zariadení a pod.,    

• doklady potvrdzujúce právny vzťah k  prevádzkovaným priestorom  
- kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby 
alebo časti územia 
- nájomná zmluva 

• doklad o odbornej spôsobilosti a o zdravotnej spôsobilosti osôb vykonávajúcich 
epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 
(holičstvo, kaderníctvo a pod.), 

• doklad o testovaní funkčnosti sterilizátorov,  
• správny poplatok – kolok v hodnote 500, - Sk,       
• orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie 

záväzného stanoviska (napr. výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania 
faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 
možného vplyvu na zdravie, certifikáty používaných prístrojov a pod.). 

 


