
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

 SO SÍDLOM V HUMENNOM 
Ul. 26. novembra č. 1507/2, 066 18 Humenné 

Č. 22/00392                           Humenné, 1.4.2022 
 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom 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 § 18 ods. 1 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 

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 (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z.z.“), rozhodol takto:   

 

ţiadosti drţiteľa povolenia: Detský Ados s. r. o., Dlhá 547/45, Stakčín, IČO: 47003715, zo dňa 

31.3.2022, doručenej dňa 1.4.2022 o dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie 

mobilného odberového miesta sa podľa ustanovenia § 18 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a  

 

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 

 

Detský Ados s. r. o. 

IČO 47003715, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, 

so sídlom Dlhá 547/45, Stakčín, Slovenská republika, 

štatutárny orgán: 

  konateľ    Vojtech Vohár, trvale bytom Dlhá 547/45, 06761 Stakčín, Slovenská republika, 

  konateľ    Štefánia Kuzmová, trvale bytom Porúbka 57, 06741 Slovenská republika, 

 

 

dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje 

povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 

vydané dňa 19.11.2020 rozhodnutím číslo 20/05932. 

Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.9.2022. 

 

Toto rozhodnutie sa povaţuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 
Dňa 1.4.2022 drţiteľ povolenia poţiadal o dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie 

mobilného odberového miesta 50-47003715-A0001 s miestom prevádzkovania SNP 6360/50, 

06601 Humenné do 30.9.2022. 

 

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva 

povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta. 



Podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne 

pozastaví povolenie, ak drţiteľ povolenia poţiada o dočasné pozastavenie povolenia. 

 

Podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia môţe 

dočasne pozastaviť povolenie na základe ţiadosti drţiteľa povolenia podľa odseku 1 písm. a) 

najviac na jeden rok. 

 

Podľa § 18 ods. 6 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne 

pozastaví povolenia podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu ţiadosti o dočasné pozastavenie povolenia. 

 

Vzhľadom na to, ţe drţiteľ povolenia splnil podmienky na dočasné pozastavenie povolenia podľa 

§ 18 zák. č. 578/2004 Z. z., bolo rozhodnuté tak, ako je to vyššie uvedené. 

 

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. 

 

P o u č e n i e :  
Proti tomuto rozhodnutiu nie je moţné podať odvolanie. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

   

    

       Mgr. Lenka Lesňáková 

           poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dostane 

1. Detský Ados s. r. o., Dlhá 547/45, Stakčín - ÚPVS 

2. RÚVZ - EPIaPZaVZ Humenné 

 
 

Na vedomie - ÚPVS 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petrţalka 

Union zdravotná poisťovňa,a.s. (OVM), Karadţičova 10, 81453 Bratislava 

Daňový úrad Prešov - kontaktné miesto Snina, Vihorlatská 1991, 069 50 Snina 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ţellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ruţinov 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petrţalka 

Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06601 Humenné 

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 


