
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM VO ZVOLENE

Nádvorná 3366/12, 96001  Zvolen____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
RÚVZZV/OHŽPaZ/69/123/2023

Zvolen
10. 01. 2023

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (ďalej len „RÚVZ ZV“) ako orgán príslušný 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 § 11 ods.
5 v spojení s § 15a ods. 1 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“), v spojení s § 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 noviel vo veci
návrhu žiadateľa podľa § 18 zákona o poskytovateľoch o dočasné pozastavenie povolenia, po zistení skutkového
a právneho stavu rozhodol

Výrok
žiadosti organizácie Nemocnica AGEL Zvolen a.s., Kuzmányho nábrežie 53/28, Zvolen IČO 45 594 929 (ďalej
len „žiadateľ“) zo dňa 02.01.2023 o dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
podľa ustanovenia § 18 o poskytovateľoch vyhovuje a

žiadateľovi

Nemocnica AGEL Zvolen
IČO: 45 594 929, právna forma: akciová spoločnosť
so sídlom: Kuzmányho nábrežie 53/28, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
štatutárny orgán: predstavenstvo
predseda predstavenstva: Ing. Ľudmila Veselá, MBA, trvale bytom Strážska cesta 9893/12, 960 01 Zvolen, Slovenská
republika
člen predstavenstva MUDr. Ján Haško, trvale bytom Slnečné stráne 18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
člen predstavenstva MUDr. Jozef Pribula, PhD., MPH trvale bytom Komenského 1114/24, 040 01 Košice – mestská
časť Staré mesto, Slovenská republika

dňom nadobudnutie právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 11.08.2021 rozhodnutím č. spisu 2021/3106 - Kk., ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 12.08.2021.
Povolenie dočasne pozastavuje do 30.06.2023.

43-45594929-A0002: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania: Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina.
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Odôvodnenie
Žiadateľ podaním, ktoré bolo na RÚVZ ZV doručené dňa 02.01.2023 požiadal o dočasné pozastavenie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – mobilného odberového miesta v mieste prevádzkovania, Nemocnica
Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina.
Podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o poskytovateľoch orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví
povolenie, ak držiteľ povolenia požiada o dočasné pozastavenie povolenia.
Podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o poskytovateľoch orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť
povolenie na základe žiadosti držiteľa povolenia podľa § 18 ods. 1 písm. a) najviac na jeden rok.
Podľa § 18 ods. 6 písm. a) zákona o poskytovateľoch orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví
povolenia podľa § 18 ods. 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie povolenia.
Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na dočasné pozastavenie povolenia podľa § 18 zákona o
poskytovateľoch RÚVZ ZV rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA
regionálny hygienik

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 17335710

Doručuje sa
Nemocnica AGEL Zvolen a.s., Kuzmányho nábrežie 28, 96001  Zvolen, Slovenská republika

Na vedomie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (OVM), Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, Banská Bystrica
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava - mestská časť Ružinov
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava - mestská časť Ružinov


