
PODANIE ŽIADOSTÍ - USMERNENIE 
 

  

     Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú podľa § 52 ods. 1 písm. b) 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.“)  o.i.  p o v i n n é  

predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného 

zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných 

opatrení alebo činností. 

 

Záväzné stanoviská 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom v súlade s § 13 ods. 3 zák. 

č. 355/2007 Z.z.“) vydáva záväzné stanovisko k 

a) územnoplánovacím podkladom, ak mu boli predložené, 

b) územným plánom a k návrhom na územné konanie, 

c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb, 

d) návrhom na určenie osobitného režimu území,  

e) návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou. 

     Správny poplatok za vydanie záväzného  stanoviska predstavuje sumu 50 eur podľa 

položky 150  písm. f) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Rozhodnutia 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom v súlade s § 13 ods. 4 zák. 

č. 355/2007 Z.z.  

a) rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v 

ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo 

pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, 

b)  schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu, 

c)  rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania, 

d)  rozhoduje o návrhoch na zotavovacie podujatia, 

e) rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických 

látok na úpravu pitnej vody, 

f) rozhoduje o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných 

postupov pri výrobe potravín, 

g)  rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia, 

h) rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a 

zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a 

na ochranu rastlín,  
i) rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, 

skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na 

pracovisku, 

j) rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo 

stavieb, 

k) rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako 

aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, 

l) rozhoduje o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, 

krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov.  

     Správny poplatok za vydanie rozhodnutia predstavuje sumu 50 eur podľa položky 150  

písm. f) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20160101#paragraf-13


Vyjadrenia 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom v súlade s § 3 ods. 3 zák. č. 

355/2007 Z.z. vydáva vyjadrenia, napr. k projektovej dokumentácii. 

     Úhrada za vyjadrenie predstavuje sumu 50 eur podľa bodu  6.  a bodu 8  Sadzobníka úhrad 

za poskytovanie odborných služieb. 


