
Union Číslo poĺstnej zmluvy 11_318339

PolsTNÁ ZMLUVAPoisťovňa

Poistenie poskytovate!'a zdľavotnej starostlivosti

Union poistbvňa, a.s., Karadžičova'l0, 8í3 60 Bľatislava í, Slovenská republika
ICO: 31322051 DIC: 2020800353

zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, odd' Sa, vl. c. 383/8
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(d'alej len,,poist'ovatel"')

obec Váhovce, Váhovce 329,92562 Váhovce
Ito: 00306266

zapísaná v registri organizáciívedenom Štatistickyim úradom SR
. mobĺlné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie CoVlD-'19, Kultúrny dom, 429,92562 Váhovce

e-mail: info@vahovce.sk
(dalej len ,,poistník a poistený")

uzavierajú podl'a s 788 a nasl. obcianskeho zákonníka ć,.40ĺ1964 zb. v znení neskorších zmien a
doplnkov

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

Poistná doba: od 01.05.2021
nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení potvrdenia o jej zverejnení
poisťovatel'ovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovatel'ovi doručené v deň
nasledujúci po dnijej zveĘnenia v obchodnom vestníku pokial'bola zveĘnená
na návrh poisťovatel'a ($ 5a zák' ć.211ĺ2000 Z. z. a $47a ods. 2 občianskeho
zákonníka) do 30.06.2021

Poistné obdobia: zhodné s poĺstnou dobou

Cast'l
Polstenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

Glánok í
Všeobecné ustanovenia

Pre toto poistenie platia:
o Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednostiVPPZ/1018 (d'alej len,,VPPZ"). osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

ODZ-PZS|0520 (d'alej len,,ODZ-PZS")
ktoré sú priloŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.
o Súčasťou poistnej zmluvy je aj:
Príloha č. 1: : Rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta

a

Typ poskytovanej zdravotnej
starostlivosti

ambulantná zd ravotná starostl ivosť

Poistený predmet činnosti
(š pecial izácia pos kytovanej
zd ravotnej starostl ivosti)

mobilné odberové miesto

Počet lekárov a odborného
zdravotného personálu

celý odberový tím
(vrátane lekárov uvedených medzi spolupoistenými osobami)

Spolupoistené osoby . spolupracujúci a zastupujúci lekári
. štatutárni zástupcovia vykonávajúci lekársku prax
. spolupracujúce zdraYotné a praktické sestry
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. spolupracujúci pomocný zdravotnícky personál
o študenti, praktikanti, stáŽisti

Uzemná pIatnost' poistenia Slovenská republika
Poistná suma 20'000'00 €
Spoluúčast' 100.00 €
Predmet poistenia (základný) . Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť vrátane nesprávne

poskytnutej informácie, rady alebo návodu v rozsahu poistenej
činnosti (špecializácie)

. Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu u iného poskytovatel'a
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu poistenej činnosti
(Špecializácie)

. Nesprávne pouŽitie lekárskych prístrojov a nástrojov pri
poskytovaní zd ravotnej starostlivosti

. Zavlečenie aĺebo rozŠírenie infekčného ochorenia, vrátane
ochorenia COVID-19

. Škoda spÔsobená akýmkol'vek materiálom pochádzajúcim z
|'udského tela a akýmkol'vek derivátom alebo biosyntetiokým
produktom z l'udského tela

. Škoda v súvistosti s prednáškovou činnosťou poisteného v
rozsahu poistenej činnosti (špecialĺzácie), vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu

. Nesprávne poskytnutá prvá pomoc, a to aj nad rámec poistenej
ěi nnosti (špecializácie)

Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a všetky
poistné udalosti počas jedného poistného
obdobia

Prenos vírusu HlV
Sublimit: max. 20.000'00 €

a

a

a

a

Prenos ochorenia COVID-1 I
Sublimit: max. 10.000,00 €

Zásah do práva na ochranu osobnosti
Sublimit: max. 10.000'00 €

Öistá finančná škoda poškodeného
Sublimit: max. 10.000'00 €

Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a vŠetky
poistné udalosti poěas jedného poistného
obdobia

Rozsah poistenia . Nároky poŠkodeného za škodu nazdraví
. Nároky poŠkodeného za Škodu na veci
. Následná majetková škoda vrátane uŠlého zisku, ktorá vznĺkla

poškodenému v priamejsúvislostiso škodou nazdraví a/alebo na
veci

. Regresné nároky

. Vzájomné nároky poisteného a spolupoistených osÔb medzi
sebou

. Rozšírená doba moŽnosti uplatnenia nároku voči poistenému (30
dní)

Pokial'poistený za škodu zodpovedá v súvislosti s predmetom
poistenia.

Poistné s daňou spolu 80,00 €
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clánok z
Zvláštne dojednania

1. odchýlne od čl. 11 ods. 2 písm. a) VPPZ sa dojednáva, ž"e poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla manŽelovi/manŽelke poisteného, jeho
príbuznému v priamom rade, súrodencom a osobám, ktoré Žijú s poisteným v spoločnej
domácnosti ako poškodenému, v súvislosti so základným predmetom poistenia. Ustanovenie čl'
5 ods. 1 písm. j) oDz-PZs týmto nie je dotknuté.

2. osobitne sa dojednáva, Że poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej
starostlivosti sa vzťahuje výlučne na činnosť mobilného odberového miesta, ktoré sú zriadené na
základe rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta vydaného
ministerstvom zdravotníctva a/alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Pľenos vĺľusu HlV
odÖhýlne od čl' 11 ods. 1 písm. q) VPPZ sa dojednáva, ie poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škodu vyplývajúcu z právnych predpisov, ktorá vznikla prenosom vírusu HlV v súvislosti
s dojednaným predmetom poistenia.

Zásah do práva na ochranu osobnosti
1. Poistenie sa vzťahuje aj na povinnosť poisťovatel'a poskytnúť peňaŽnú náhradu:

a) nemajetkovej škody spÔsobenej zásahom do práva poškodeného inak ako škodou na zdravi
(napr. duševné útrapy),

b) duševných útrap manżela, rodica, dieťaťa alebo inej poškodenému blízkej osoby v prípade úmrtia' alebo ťaŽkého ublíżenia na zdraví poškodeného,
c) nemajetkovej ujmy poŠkodeného spÔsobenej nevedomým nedbanlivostným porušením

povinnosti ochrany osobných údajov v súvislosti s dojednaným predmetom poistenia,
ak bola priznaná právoplatným rozhodnutím súdu na základe neoprávneného zásahu poisteného do
práva na ochranu osobnosti, ku ktorému došlo v súvislosti s činnosťou alebo zmluvným vzťahom
poisteného, na ktorého sa vzťahuje poistenie dojednané touto poistnou zmluvou.

2. okrem výluk uvedených v ćl. 11 vPPz a čl' 5 oDz-Pzs sa toto poistenie nevzťahuje na povinnosť
peňaŽnej náhrady škody v zmysle predchádzajúceho bodu, spôsobenej:
a) uráŽkou, ohováraním , vyhráŻaním alebo nekalým konaním,'b) 

sexuálnym obťaŽovaním alebo zneuŽívaním,
c) násobením účinkov zásahu jeho uvádzaním na verejnú známosť,
d) v dôsledku akejkol'vek diskriminácie,
e) poškodením práva na Život v priaznivom Životnom prostredí,
f) zneuŽitím závislosti poškodeného na poistenom.

Čast'll
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

v stivislosti s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia

Clánok 1

Všeobecné ustanovenia

Pre toto poistenie platia:
. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednostiVPPZ/1018 (d'alej len,,VPPZ")
o osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu oĐz-vzt1o18 (d'alej len

,,oDz-vz")
ktoré sú priloŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súcasť.

Poistená ěinnosť prevádzkovanie mobiIného odberového miesta
Uzemná platnost' polstenia Slovenská republika
Počet adm in istratĺvnych
(nezdravotníckych)
pľacovníkov

celý realizačný tím
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Poěet príslušníkov
Policainého zboru

celý realizacný tím

Poistná suma 20'000'00 €
Spoluúčast' 100'00 €
Predmet poistenia o Všeobecná zodpovednosť z výkonu predmetu činnosti

. Zodpovednosť zo vztahu k nehnutel'nosti

. Manipulácia a skladovanie nebezpečných látok

. Následok vadne vykonanej práce

. ĐrŽba zvięrat výlučne na stráŽenie prevádzkovaných objektov

Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a vŠetky
poistné udalosti počas jedného poistného
obdobia

Veci prevzaté _ bez motorových vozidiel
Sublimit: 10.000'00 €

Zneěistenie żivotného prostredia
Sublimit: 50% z poistnej sumy

Öistá finančná Škoda poŠkodeného
Sublimit: 10.000,00 €

a odlożené veci zamestnancov
Sublimit: 3'000,00 €

a Náklady na zistenie rozsahu a príěiny škody
Sublimit: 5'000,00 €

Zachraňovacie náklady
Sublimit: 5'000'00 €

Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a všetky
poistné udalosti poěas jedného poistného
obdobia

Rozsah poistenia . Nároky poškodeného za škodu na zdravi
. Nároky poškodeného za škodu na veci
o Následná majetková škoda vrátane ušlého zisku, ktorá vznikla

poškodenému v priamej súvislosti so škodou na zdravi a/alebb na
veci

. Regresné nároky

. Vzájomné nároky poisteného a spolupoistených osôb medzi
sebou

Pokial' poistený za škodu zodpovedá v súvĺslosti s predmetom
poistenia.

Poistné s daňou spolu 40'00 €

Clánok 2
ZvIáštne dojednania

1. odchýlne od cl. 1 1 ods' 1 písm' q) VPPZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škodu spôsobenú zavlečením alebo rozšírením infekčného ochorenia, vrátane
ochorenia COVID-19.

2. Pre potreby tejto poistnej zmluvy sa pod prevádzkou mobilného odberového miesta rozumie priestor
(nehnutel'nosť, hnutel'ný prístrešok, kontajner alebo obdobný priestor), v ktorom prebieha
poskytovanie zdravotnej starostlivosti (odber biologického materiálu, diagnostika, administratívne
úkony súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a okolie nachádzajúce sa V bezprostrednom
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kontakte s prevádzkou, maximálne však 3 metre od vymedzeného priestoru mobilného odberového
miesta' Za prevádzku mobi|ného odberového miesta sa nepovaŽujú verejné a/alebo súkromné
komunikácie a priestranstvá ako napr. chodníky, trávnaté plochy, ktoré budú vyuŽívané na čakanie
osÔb.

3. osobitne sa dojednáva, Že poistenie vŠeobecnej zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na škody
vzniknuté na motorových vozĺdlách.

ManipuIácia a skladovanie nebezpečných Iátok
odchylne od čl. 1'ĺ ods. 'ĺ písm. x)VP?Z sa dojednáva, Že poistenie sa vzt'ahuje aj na zodpovednosť za
škodu spôsobenú v súvis|osti s manipuláciou a skladovaním nebezpečných látok, vrátane liekov, liečiv
a ińých farmaceutických výrobkov, vakcín, diagnostických a terapeutických výrobkov.

Prevzaté veci bez motorových vozidiel
V súlade s ustanovením cl. 5 ods. 3' písm. a) )DZ-VZ sa dojednáva, Że poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu spÔsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie alebo
poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Poistenie sa nad'alej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu
spôsobenú na prevzatých motorových vozidlách.

Znečlsten ie životného prostred ia
1. odchýlneodustanovenĺaěl.'ĺ'ĺ ods'1písm.y) VPPZsadojednáva,Že poisteniesavzťahujeaj na

zodpovednosť poisteného za Škodu vzniknutú nazdraví alebo poškodením a zničením veci, ku ktoým
dôjde v dôsledku náhleho, náhodného, neočakávaného a neúmyselného znečistenia Životného
prostredia (d'alej len,,zneiistenie Životného prostredia).

2. odchýlne od ustanovenia čl. 8 ods. 1 oDz-vzsa dojednáva, Že poĺstnou udalosťou je vznik povinnosti
poisteného nahradiť škodu, za ktorú poistený zodpovedá a ktorá bola prvý raz písomne uplatnená
voči poistenému v čase trvania poistenia'

3. V súlade s ustanovením ól. 7 ods. 2 vPPz sa dojednáva, Že viaceré öasovo spolu súvisiace škodové
udalosti, vzniknuté z tej istej alebo rovnakej príčiny, zdroja, okolnosti, udalosti alebo iného
ňebezpečenstva, sa povaŽujú za jednu poistnú udalosť, bez ohl'adu na počet poškodených (sériová
škodová udalosť). VŠetky nároky na náhradu škody z dôvodu sériovej škodovej udalosti, uplatnené
pwý raz písomne voci poistenému, sa povaŽujú za uplatnené prvý raz v deň, ked'bol uplatnený prvý
z nich.

4. Vsúlade s ustanovením čl. 11 ods.3vPPz, okrem výluk uvedených v ćl.11vPPz a čl' 5 oDz-vz,
sa poistenie nevzťahuje ani na:
a) zodpovednosť za škodu spÔsobenú na samotnom Životnom prostredí. Pojem Životné prostredie

zahŕňa anorganické aj organické prírodné zdroje ako vzduch, voda, pôda, fauna, flóra a ich
. vzájomné vzťahy; majetok, ktoý je súčasťou kultúrneho dedičstva; charakteristĺcké črty krajiny,
b) zodpovednosť za Škodu spôsobenú permanentným, stálym, občasným alebo iným něnarrôonym

zneiistením Životného prostredia, (napr. zneÖistenie Životného prostredia, ktoré je s ohl'adom na
charakter podnikateĺ'skej činnosti poisteného nevyhnutné alebo očakávané),

c) náklady vynalożené na testovanie, monitorovanie, deaktiváciu, odstránenie, neutralizáciu,
likvidáciu alebo vyÖistenie akéhokol'vek úniku, emisie, vypúšťania, rozptylu alebo uvol'nenia
akejkol'vek látky, materiálu alebo výrobku, ktoý spôsobĺl alebo by mohol spÔsobiť zneěistenie
Životného prostredia, ak by nebo| deaktivovaný, odstránený, neutralizovaný alebo likvidovaný.

čistá finančná škoda poškodeného
odóhýne od čl. 11 ods' 1 písm. t)vPPz sa dojednáva,Ž.e poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za vznik čistej finančnej Škody poškodeného'

Cast'lll
Spoločné ustanovenia

Clánok í
Výška a spIatnost' poistného

Druh poistného jednorazové
Frekvencia platenia jednorazovo
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Poistné s daňou za dobu poistenia 'ĺ20'00 €
Dátum splatnosti deň účinnosti poistnei zmluvv
Prvé poistné zaplatené bezhotovostne
Druh avíza elektronické avízo (bez poukáŽky)
Učet pre úhradu SK59 11'ĺ1 0000 0066 0054 7090, BlC: UNCRSKBX
Variabilný symbol 1 1 31 8339

z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona ć,' 21312018
zákonov účinného od 0'ĺ'0't .2019.

z. o dani z poistenia a
ene a nent nte

Clánok 2
Záverečné ustanovenla

1' Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovatel'a sú upravené vo vyššie uvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, priěom tieto tvoria neoddelitel'nú
súěasť poistnej zmluvy.

2' Poisťovatel' má právo upraviť výŠku poistného ku dňu jeho splatnosti alebo ku dňu splatnosti prvej
splátky v poistnom období v prípade, ak po uzavretí poistnej zmluvy dôjde k zmene faktorov, na
základe ktoých bolo urcené poistné pri uzatváranípoistnejzmluvy. Zazmenufaktorov sa povaŽuje aj
zvýšenie škodovosti v porovnaní so škodovosťou, s ktorou počítal poisťovatel' pri uzavieranĺ
poistenia' Škodovosť je podiel nákladov na poistné plnenia k predpísanému poistnému. Poisťovateľ
je povinný oznámiť novú výŠku poistného poistníkovi písomne, najneskÔr v lehote dvoch týŽdňov pred
jeho splatnosťou. Poistník je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať písomne, v lehote 1 mesiaca od
doruöenia oznámenia o zvýšení poistného. Poistná zmluva v takom prípade zaniká doručením
výpovede poisťovatel'ovi. Výpoved' je bezplatná, poisťovatel' za takúto výpoved' neúctuje Žiaden
poplatok.

3. Poistený svojim podpisom potvrdzuje, Že poisťovatel' je oprávnený počas trvania poistenia poskytovať
tretím osobám informácie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informácie o poistnej zmluve
v rozsahu - obchodné meno poisteného, adresa poisteného, lČo poisteného, čís|o poistnej zmluvy,
poistný produkt, poistná suma a tieŽ informáciu o úhrade poistného.

4' Poistník svojím podpisom potvrdzuje, Že:
a) všetky ním vyšŠie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
b) mu boli pred uzavretĺm poistnejzmluvy odovzdané:

- vyššie uvedené poistné podmienky, osobitné dojednania,
- lnformacný dokument o poistnom produkte _ Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a

zdravotnej starostl ivosti,
- lnformačný dokument o poistnom produkte - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu,
- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.

5. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kaŽdú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si Zmluvu preěítali, jej obsahu porozumeli a na znaktoho, Že obsah tejto

Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a váŽnej vôli, ju vlastnoručne podpísali'

Vo Váhovciach dňa 27.04.2021 V Bratislave dř:'a 27.04'2021

Łlĺnäoĺl t,1ĺ12

Á-
Poist'ovňa

poistník/poistený
JUDr. Adrián Kubica

starosta

poist'ovňa, a.s"
{n Rl? Ao Rŕä'ięl2Vá

poisťovatel'
lng. Veronika Kvasňovská

špecialista upisovania poistného rizika

Císlo obchodnej zmluvy:
Meno získatel'a:
Č íslo získatel'a/panel :

11-MAK-302
FINPORTAL, a.s.
PANEL 1

Upisovatel' poistného rizika: lng' Veronika Kvasňovská
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ry
REGIoNÁLN y Únłn vpnrmĺnĺIo zDnAvoľľĺicľl'ł

so sídlom v Galante
}ĺodská 23521 6?., 9?40 l Galanta

v Galante, đňa l l .l .202 1

číslo: R(IVZI202 1100206i00Ü072\.a

RoZřI'ODNUTIE

Regionälny úľad verejnébo z<iĺavotnicťva so sĺdlom v Galante (d'alej len,,RUvz GA")' ako oĺgán pľíslušný na vydanie
povolenia počas kľĺzovej situácie v súviĺlosti s ohrozęnim verejnébo zdravia ll' sfupňa z dôvodu ochorenia CovID-]9
spôsobeným koĺonavíĺusom SARS_CoV-2 na r]zemí Slovenskej republiky pcldľa ustanovenia $ l5a ods. 1 v spojení s $

1 l ods. 5 zákona č,.5'ĺ812004 Z. z. o poskytovateIbch zdravotnej starost}ivosti, zdľavotníckych pľacovnlkoch, stavovských

organizáci'ách v zdravotnĺctve a o änene a doplnení niektoýh zákonov v mení neskoršich predpisov iďalej 1en ',zálĺon o

poskytovatelbch'') a podl'a $ 6 ods. 3 písm. ab) zákona č' 355/2007 Ż. z. g ochľane' podpors a rorĺoji veľejného zdľavia
a o äneĺe a doplnení niektorych zákonov v znení neskoršich pľedpisov'' po zistenÍ skutkovóbo a pľávneho staw ľozbodol
takto:

žiadosti organizácĺe obec Váhovce. IČo: 003062óó {ďalej len.,žiadałe]"')' zo đňĺ 8. l.2021 o vydanie povolenia na

prevádzkovanie zdravotníckeho zariadęnia sa podl'a ustanor'cnia $ 1 5a ods' l zákona o poskyĺova1eľoch vyholĺlie a v súlade

s ustaĺovęnim $ 7 ĺlds. 3 písm' a) bod 6. zákona o poskytovatel'och

žiadatel'ovi

0bec Vábovce
IČo 0030626r. pĺávna fonna: Obęc (obecný wad;. nresto {mestsĘ úrad)'

sn sídIrlm Váhovce 3Ż9'9?5ő? Váhovcę, Slovenská ľepublika.

śtatutťłrny ałgún:
stąłvsta JUDľ. Adrián Kubica, trvale byom 197.9?562 Váhovce, Slovęnská republika.

povol'uje đňom nasledujricim po doľučení tohto rozhođnutia
prevádzkovat' zdrayotnĺcke zariadenie l

24-0030ó26ó_Ä0001 : mobilné odbcľovó miesto

s miestan prevádekovanĺa Äntigénové testovanie CovID-l9' Kultumy dom. 429, 9?562 Váhovce

Toto rozhotlnutie sa povaŽuje za doručené jelro zverejnenÍm na webovom síďe RÚvZ GÄ'

oDÔvoDNENIE

Žiadateľ listom zo dňa 8. l .20? 1 poŽiadal o rydanie povolenia na prevádáiovanię zdĺavotníckeho zariadenia, a to mobilného
odbeľqvŕho miesta v mieste pľevádzkovania Kultťrrny dom, .{29, 9256? Váhovcę.

Podl'a $ 12 ods. 1 8 zákona o posĘlovateľoch Regĺonálny urad verejuého zdĺavotníctva vydá povoleni* na prevádzkovanie
mobilnóho odberového miesta fuzickej osobe alebo práwickej osobe, ak
a) má užívacie pľávo k pńestorom' v ktoých sa bude zdĺavotná starostlivost" pĺlskytovať,
b) pńestory podl'a písmena ai spíňajú poŽiadar,ky z hľadiska ochĺany zdłatia,
c} je bez-úhonná'

d) Žiądosť bella podaná počas výnimočného stavu, nrjdzového stavu alebo mimoĺiadnej situácie {dlalej leĺr ''kľizová
situácia'') v srlvislosti s ohrozen.ĺm verejného zdľavia II' stupňa z dôvodu ochore nia CoVID-19 spôsoben;fm koronaviľusom
SARSCoV-2 na území Slovcnskej ĺepublĘ {d'alej len ''z dôvodu ochoľenia CovIĐ_l9''}.

Na základe obhliadĘ priestoror' a pľedlożenej dokumentácie bolo zistené, že pľiestory Molv{ z hl'adiska priestorověho a
matÉriálno_technĺckćho r.ybavenia spĺRa.jt pożiadavĘ, stanovenó vo Vyhláške MZ sR č' 1831?020 Z, z. o minirnálnych



pożiadavkách na perssnálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta r' meiri
nęskoľších pľedpisov a poŽiadaviek stanovenjcb zákoĺom č.355ĺ?0a7 Z. z'
ĺ3tastrĺk kouania pľedloäl vypracovaný prevádzkoqf poriadok pľe mobilnÉ odberové mięsto Y slrvislosti s te$tovaním

antigénovýŤni testami na CovID_lg. odvoz a likvidácia biologĺckého odpadu je zabezpečsná zmluvne firmou opľávnęnou
na likvĺdácíu nebezpečného odpadu'

Žiaĺtateľ k Žiadosti pľeĺtloŽil doklad preukazujúc! uŽĺvacie právo k ptiestorom, v ktorých sa bude zdľavotĺtá staĺostlivosť
poskytovať, ľozhodnutie RÜVZ GÄ o návrhu na uvedenie priestorov mobilnćho odbeĺového niesta do preváđzky, výpis zŁ'.
ľegisba kestov' Ziadosť Žiĺdateľa bola podaná počas kízovej situÁcie z dôvodu ochoľenia covlD_l9.
Činĺosť MoM buds peľsonálne zabezpečená odbomjĺn zdľavotnicĘm peĺsonálom^ MoM je určená výlučne na odbery
biologického ĺnĺtęrĺálu ĺa dętekciu antigénov víĺusu SĄRS-CoV_2 {nasopharyngeálne výtery na antigénové testovanie ĺra
CovĺD-19).

Na základe zistených skutočnostĺ ako aj na zź*Jale Usmęmenia hlavného hygienika Slovenskej ľepubliky k vydávaniu
povolení na pĺevádzkovanie mobiłných odberových miest zo dňa 2' 12.2020 bolo rozhodnuté tak, akoje uvedené vo ťyľoku
rozhodnutia.

Podľa $ l5a ods. 5 zákona o poskyíovateľoch sa na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanię mobilnćho ođbeľového
miesta nevďahuje sprĺivny pońadok. Pľoti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opľavný prostľiedok.

Poučenie :

Pľoti tomuto rozhodnuľiu nie je nrożné podať odvolanie.
Toto rozhodnutie je preslnlmatelhé ĺridom.

MLDr. Ivęta Šuleková
ľegionálna hygienička

Doľučuje sa:

obec Viíhovce, Váhovce 329,9Żs62 Váhovcg

Rozhodnutĺe doĺĺaĺú:
Vśeobecná zdravolná poisťtrvňa. a.s' (OVM). Paĺónska cesta 2, 85104 Bratislava _ lrrestská časť PetrŽalka
Union zđľavofná poisťovňa,a.s. (ovM). Karadžičova l0' 81453 Bratislava
Tmavsbý samosprávny kľaj' Starohájska l0' 9l?0l Trnava
Daňový ťrľad Tmava - pobočka Ga]anta, Hodská 4'924 3a Gaĺanta
Ürad pre dohl'ad nad zdľavotnou staľo$tlivosťou, Żeilova 2' 829?4 Bľatislava - mestská ěasť Ružinov
DÔVERA zdĺavotná poisťovňa, a,s' (oMvĺ), Eĺnsteinova, 8510l Bľatislava - mestskiĺ óasť PętľŽalka
Náľodné centrum zdľavotnicĘch informácií, Bratislava, Lazaretská 2ó' 8l l09 Bľatislava _ mestskĺł časť Staré Mesto
Šutisticlcý uľad Slovenskej ľepubliĘ Miletičova 3,82467 Bľątislava - mostskti časť RuŽiĺov


