
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM VO ZVOLENE

Nádvorná 3366/12, 96001  Zvolen____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
HŽPaZ-7409/4946/2022-8698/2022

Zvolen
28. 11. 2022

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (ďalej len RÚVZ) ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c/ a § 6 ods. 3 písm. g/ zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel (ďalej len zákon
č.355/2007 Z.z.) a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení noviel (ďalej len zákon č.
71/1967 Zb.) vo veci opravy rozhodnutia vydaného RÚVZ Zvolen číslo spisu HŽP a Z-7409/4946/2022-7576/2022
zo dňa 17.10.2022 o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa ustanovenia § 19 o
poskytovateľoch a žiadateľovi DEJ s.r.o. IČO: 36 698 521, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, štatutárny orgán: konateľ MUDr. Eva
Ježíková, Kimovská 2589/20, 96001 Zvolen Slovenská republika takto

Výrok
Rozhodnutie vydané RÚVZ Zvolen číslo spisu HŽP a Z-7409/4946/2022-7576/2022 zo dňa 17.10.2022 opravujem
v súlade s § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. nasledovne: vo všetkých častiach text „43-3669821 -A0001: mobilné
odberové miesto“
n a h r á d z a m textom „43-36698521-A0001 – mobilné odberové miesto“.

Odôvodnenie
Orgán verejného zdravotníctva v intenciách § 47 ods. 6 zák. č. 71/1967 Zb. opravil nedostatky zistené v písomnom
vyhotovení hore uvedeného rozhodnutia.
Toto rozhodnutie tvorí integrálnu súčasť rozhodnutia číslo spisu HŽP a Z-7409/4946/2022-7576/2022 zo dňa
17.10.2022.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. podať v lehote do 15 dní od dňa jeho
doručenia odvolanie písomným podaním adresovaným Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo
Zvolene, Nádvorná ul. 3366/12, 960 35 Zvolen.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.)
ak nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku – odvolania.

Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA
regionálny hygienik
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 17335710

Doručuje sa
DEJ s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 96001  Zvolen, Slovenská republika

Na vedomie
Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava - mestská časť Ružinov
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava - mestská časť Ružinov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, Banská Bystrica
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (OVM), Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka


