
Union Císlo poistnej zmluvy 11_318356

Poĺsťovňa PolsTNÁ ZMLUVA

Poisten ie poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

Union poist'ovňa, a.s., KaľadŽičova 10,8í3 60 Bratislava 1, Slovenská republika
lČo: gĺ 322051 DlÖ: 2o2o8oo353

zapisaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl' č. 3B3/B
IBAN: sK59 1'ĺ'ĺ1 0000 0066 0054 7090, BlC: UNORSKBX

(d alej len,,poistbvatel"')

a

obec Sokolovce, Piešt'anská 234184, 922 31 Sokolovce
ICO: 00312991

zapisaná v registri organizácií vedenom Štatistickiim úradom SR
IBAN SK26 5600 0000 005204241001, BIC: KOMASK2X

(d'alej len ,,poistník a poistený")

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

zm!uvu o poistení zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

Poistná doba: od 01.05.2021
nie však skôr ako v deň nasledujúci po doruěení potvrdenia o jej zveĘnení
poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovatel'ovi doručené v deň
nasledujúci po dnijej zveĘnenia v obchodnom vestníku pokial'bola zveĘnená
na návrh poisťovateľa ($ 5a zák' ć,' 211ĺ2000 Z. z. a $47a ods. 2 občianskeho
zákonníka) do 30.06.202í

Poistné obdobia: zhodné s poistnou dobou

čast'I
Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdľavotnej starostlivosti

Clánok 1

Všeobecné ustanovenia
Pre toto poistenie platia:
. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZl101B (dälej len,,VPPZ")
. osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

oDz-Pzs ĺ0520 (d'alej len,,oDZ-PZS")
ktoré sú priloŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súčasť'

. Súčasťou poĺstnej zmluvy je aj:
Príloha č. 1: : Rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta

Typ poskytovanej zd ravotnej
staľostlivosti

ambulantná zdravotná starostlivosť

Poistený predmet činnosti
(š pecia l izácia pos kytovanej
zd ravotnei staľostlivosti)

mobilné odberové miesto

Počet lekárov a odborného
zdravotného peľsonálu

3
(vrátane lekárov uvedených medzĺ spolupoistenými osobami)

Spolupoistené osoby . spolupracujúcĺ a zastupujúci lekári
o štatutárni zástupcovia vykonávajúci lekársku prax
. spolupracuiúce zdravotné a praktické sestry
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. spolupracujúci pomocný zdravotnícky personál

. študenti, praktikanti, stáŽisti
Uzemná platnost' poistenia Slovenská republika
Poistná suma 20'000'00 €
Spoluúčast' 100'00 €
Predmet poisten ia (základný)

a

. 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 zdravotnej starostlivosti

. Zavlečenie alebo rozšírenĺe infeköného ochorenia, vrátane
ochorenia COVID-19

. Škoda spôsobená akýmkol'vek materiálom pochádzajúcim z
ľudského tela a akýmkol'vek derivátom alebo biosyntetickým
produktom z l'udského tela

. Škoda v súvislosti s prednáškovou ěinnosťou poisteného v
rozsahu poistenej cinnosti (špecializácie), vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu

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

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

a Prenos vírusu HlV
Sublimit: max. 20.000,00 €

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

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

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

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

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

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 60,00 €
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clánok 2
Zvláštne dojednania

1' odchýlne od čl. 11 ods. 2 písm. a) VPPZ sa dojednáva, że 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 spolocnej
domácnosti ako poškodenému, v súvislosti so základným predmetom poistenia. Ustanovenie Öl.

5 ods' 1 písm. j)oDz-Pzs týmto nie je dotknuté.
2. osobitne sa dojednáva, Že poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej

starostlivosti sa vzťahuje výluöne na činnosť mobilného odberového miesta, ktoré sú zriadené na
základe rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta vydaného
ministerstvom zdravotníctva a/alebo Regionálnym úradom veĘného zdravotníctva.

Pľenos vírusu HlV
odchýlne od čl. 11 ods. 1 písm. q) VPPZ sa dojednáva, že 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 pľáva 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 zdraví
(napr. duševné útrapy),

b) duševných útrap manŽela, rodiča, dieťaťa alebo inej poškodenému blízkej osoby v prípade úmrtia
alebo ťaŽkého ublíŽenia na zdravi 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 poĺsteného 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 , vyhráŽaním alebo nekalým konaním,
b) sexuálnym obťaŽovaním alebo zneuŽívaním,
c) násobením účinkov zásahu jeho uvádzaním na verejnú známosť,
d) v dÔsledku akejkoľvek diskriminácie,
e) poškodením práva na Život v priaznivom Životnom prostredí,

0 zneuŽitím závislosti poškodeného na poistenom.

čast'll
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

v súvislosti s pľevádzkou zdravotníckeho zaľiadenla

Clánok 1

Všeobecné ustanovenia

Pre toto poistenie platia:
. Všeobecné poistné podmĺenky poistenia zodpovednostiVPPZ/101B (d'alej len,,VPPZ")
. osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu oDz-vzl1O18 (dalej len

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

Poistená činnost' prevádzkovanie mobilného odberového miesta
Uzemná platnost' poistenia Slovenská republika
Počet adm in istľatívnych
(nezdravotníckych)
pľacovníkov

3
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Počet príslušníkov
Pollcajného zboru

1

Poistná suma 20.000'00 €
Spoluúčast' 100'00 €
Predmet poistenia . Všeobecná zodpovednosť z výkonu predmetu čĺnnosti

. Zodpovednosť zo vzťahu k nehnutel'nosti

. Manipuláciaaskladovanie nebezpečných látok

. Následok vadne vykonanej práce

. DrŽba zvierat výluöne na stráŽenie prevádzkovaných objektov

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

a Veci prevzaÍé - bez motorových vozidiel
Sublimit: 10'000'00 €

a Znečistenie Životného prostred ia
Sublimit: 50% z poistnej sumy

a Čistá finančná škoda poškodeného
Sublimit: 10.000'00 €

odloŽené veci zamestnancov
Sublimit: 3.000'00 €

a Náklady na zistenie rozsahu a prĺčiny škody
Sublimit: 5.000'00 €

a Zachraňovacie náklady
Sublimit: 5.000'00 €

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

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

poškodenému v priamejsúvislostiso Škodou nazdravi a/alebo na
veci

. Regresné nároky

. Vzájomné nároky poisteného a spolupoistených osÔb medzi
sebou

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

Poistné s daňou spolu 30,00 €

Clánok 2
Zvláštne dojednania

1 . odchýlne od čl' 1 1 ods. 1 písm. q) VPPZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škodu spôsobenú zavlečením alebo rozšírením infeköného 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 materĺálu, diagnostika, administratívne
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úkony súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a okolie nachádzajÚce sa V bezprostrednom
kontakte s prevádzkou, maximálne však 3 metre od vymedzeného priestoru mobilného odberového
miesta. Za prevádzku mobilného odberového miesta sa nepovaŽujú verejné alalebo súkromné
komunikácie a priestranstvá ako napr. chodníky, trávnaté plochy, ktoré budú vyużívané na čakanie
osôb.

3. osobitne sa dojednáva, že poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na škody
vzniknuté na motorových vozidlách.

Manipulácia a skladovanie nebezpečných látok
odchylne od čl. 1'ĺ ods. 1 písm. x)VPPZ sa dojednáva, że poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za
škodu spôsobenú v súvislosti s manipuláciou a skladovaním nebezpečných látok, vrátane liekov, liečiv
a iných farmaceutických výrobkov, Vakcín, diagnostických a terapeutických výrobkov'

Prevzaté veci bez motorových vozidiel
V súlade s ustanovením čl' 5 ods. 3' písm. a) ODZ-VZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie alebo
poskytnutie zdravotnej starostlivosti' Poistenĺe sa nad'alej nevzťahuje na zodpovednosť za Škodu
spôsobenú na prevzatých motorových vozid lách.

Znečisten ie životného pľostľed ia
1' odchýlne od ustanovenia čl. 11 ods. 1 písm. y)VPPZ sa dojednáva,Že poistenie sa vzťahuje aj na

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

2. odchýlne od ustanovenia čl. 8 ods. 1 oDz-vzsa dojednáva, Že poistnou 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 il. 7 ods. 2 vPPz sa dojednáva, Że viaceré časovo spolu súvisiace škodové
udalosti, vzniknuté z tej istej alebo rovnakej príčiny, zdroja, okolnosti, udalosti alebo iného
nebezpečenstva, sa povaŽujú za jednu poistnú udalosť, bez ohľadu na počet poškodených (sériová
škodová udalosť). Všetky nároky na náhradu škody z dÔvodu sérĺovej škodovej udalosti, uplatnené
pwý raz písomne voči poistenému, sa povaŽujú za uplatnené prvý raz v deň, ked'bol uplatnený prvý
z nich.

4. V súlade s ustanovením čl. 1'ĺ ods. 3vPPz, okrem výluk uvedených v ćl.11vPPz a öl. 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 vztahy; majetok, ktoý je súčasťou kultúrneho dediöstva; charakteristické črty krajiny,

b) zodpovednosť za škodu spôsobenú permanentným, stálym, občasným alebo iným nenáhodným
znečistením Životného prostredia, (napr. znečistenie Životného prostredia, ktoré je s ohl'adom na
charakter podnikateľskej öinnosti poisteného nevyhnutné alebo očakávané),

c) náklady vynalożené na testovanie, monitorovanie, deaktiváciu, odstránenie, neutralizáciu,
likvidáciu alebo vyčĺstenie akéhokol'vek úniku, emisie, vypúšťania, rozptylu alebo uvol'nenĺa
akejkol'vek látky, materiálu alebo výrobku, ktoý spôsobil alebo by mohol spôsobiť zneÖistenie
Životného prostredĺa, ak by nebol deaktivovaný, odstránený, neutralizovaný alebo likvidovaný.

cistá finančná škoda poškodeného
odchýlne od öl' 11 ods' '1 písm. f) vPPz sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za vznik čistej finančnej škody poškodeného.

Cast'lll
Spoločné ustanovenia

Glánok 1

Výška a splatnost' poistného

Druh poistného iednorazové
Frekvencia platenia iednorazovo
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Poistné s daňou za dobu poistenia 90'00 €
Dátum splatnosti deň účinnosti poistnej zmluvy
Prvé poistné zaplatené bezhotovostne
Druh avíza elektronické avizo (bez poukáŽkv)
Ucet pre úhradu SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
VariabilnÝ svmbol 1 1318356
Daň z poistenia vo výške B% bola aplikovaná v zmysle zákona č,' 21312018 Z. z. o dani z poistenia a o
zmene a doplnení niektoných zákonov účinného od 01.01 .2019.

Clánok 2
Záverečné ustanovenia

1' Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovatel'a sú upravené vo vyššie uvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddelitel'nú
súčasť 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 určené poistné pri uzatváraní poistnej zmluvy. Za zmenu faktorov sa povaŽuje aj
zvýšenie Śkodovosti v porovnaní so škodovosťou, s ktorou poöĺtal poisťovateľ pri uzavieraní
poistenia' Skodovosť je podiel nákladov na poistné plnenia k predpísanému poistnému. Poisťovatel'
je povinný oznámiť novú výšku poistného poistníkovi pĺsomne, najneskôr v lehote dvoch týŽdňov pred
jeho splatnosťou. Poistník je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať písomne, v lehote 1 mesiaca od
doručenia oznámenia o zvýšení poistného. Poistná zmluva v takom prípade zaniká doručením
výpovede poisťovateľovi. Výpoved' je bezplatná, poisťovatel' za takúto výpoved' neúčtuje Žiaden
poplatok.

3. Poĺstený svojim podpisom potvrdzuje, Že poisťovatel' je oprávnený počas trvania poistenia poskytovať
tretím osobám inÍormácie o platnosti Ęto poistnej zmluvy ako aj informácie o poistnej zmluve
v rozsahu - obchodné meno poisteného, adresa poisteného, lČo poisteného, číslo 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 uzavretím poistnejzmluvy odovzdané:

- vyššie uvedené poistné podmienky, osobitné dojednania,
- lnformaöný dokument o poistnom produkte - Poistenie zodpovednosti za Škodu poskytovatel'a

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

5. Táto poĺstná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kaŽdú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, Že sĺ Zmluvu preöítali, jej obsahu porozumelĺ a na znak toho, Že obsah tejto

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

V Sokolovciach dňa 28'04.2021 V Bratislave dňa 28'04.2021 on u18s

Iti
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Poi
Unlon

iĺaradžičova

s ĺ'r, 1, ,ż

pÜiSt'ÔViił. 
,.ł ::

10, d |': ,iíl gr;1r,,r1.''',,

poistnílďpoistený
lng. Marĺán Diczy

starosta

poisťovatel'
Mgr' Terézia Sekerová

špecialista upisovania poistného rizika

Číslo obchodnejzmluvy
Meno získatel'a:
C íslo získatel'a/panel :

11-MAK-235
GRANDEN s r.o
PANEL 3

Upisovatel'poistného rizika: lng. Veronĺka Kvasňovská
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v "ĺinave, dňa 20.l.202I
číslo: RÚ\ĺZl?02 l l0 l 529/ĺv_t'lDM

4{ 1ŕ. Ĺ]*1 ROZTIODNUTTE

I(cgiĺllrrilrry riľad ŕeľr.jĺléhĺl z<Jritvotníclva so sĺdlĺ>lll v ]'l'nąt'c {łl'nlcj len ..xuvz T't''i' ako olgán pľísluśný na vydanie
pololcniĺ poćas krízĺrve-i siĺtllicĺc v súvislosĺi s ohrozenínt ĺ,*ľcjltćhĺr zdľavia ll' stuplia z dôvodu ĺrchĺlĺenia CoVlD-l9
spósłibtnÝĺl tqronnvíľusonr Si\ĺ(S-(!lV-Ž nł ůz'cnlĺ Slovcnskľj ľcpublĺky poĺl|'a ustłnovcniü $ |5a urls' l v spojcnĺ s $
l l ocls. ĺ zjikĺlna č. 578/20$4 Z. z. ĺl posk1,lĺrl'atelbch zd''avotncj starostllvosĺi. zĺiľavotnĺckych pľĺcovníkoch, slavovskýľh
tlrganĺzáciáchr'zdravotllĺctr'ťaÜŻlllťl1caĺloplrteni nicktorýchz;ihonovvZnenĺ ĺĺeskoľšíchpreĺlpisov(ďalejlen,,rÁkona
pĺlsk1'tclvaĺc|'clch") n podl'a $ 6 ods. 3 pisnl' ab) zákona č..]5-{i2007 Z. z. o ochľanc, podpore a rozvoji vcrejrrćho zĺiľavia
il s zl'}lellc ĺ dopĺneltí llicktorych zĺikonov v zneni neskt:ršĺch pľetlpĺsor.. po zisĺcní skuĺkového a pľávrreho stavu rĺriůodĺll
łakĺo:

žiłdosĺr oľgarlizácie obec Soktr}ovce, lť-:o:003 l299| (ĺt'łlej len,,žiĺclatel"'), zo ĺJňł 20.0l.203l ovydanie povolcnia na
pľcvĺiclzkovallĺc zdravoĺníľkchil zarĺadęnia sa poĺll'a ustanovcnia $ I 5a ods. l zákona o poskytovatclbch vyhovuje a v súlade
s ustanor'cĺrinr $ 7 oďs. 1 písnl. n) bod 6, zákona o poskyĺovaĺclbch

žiĺłĺlłtcl'ĺlvi

()bcł Sokolovcc
lČO 00_1 ĺ2q9l' prĺivĺł fonrrn: Obcľ (obccný ĺrľad}" lncst<l (mcsĺský rirĺd),
sa 'sÍdlrłn Piešt'ĺnská ?34ĺ8Ą,9!J.] l Sokoltlvce, Slovcnská repubĺiku,
,Ý ! ť, r, l k1r,?)' t., t'ź]ti ł1'

sĺdr'lsĺĺl lng. ľr'lariáĺl l.)ťlcz_y, ĺľvĺle fiytoln Picšt'łnskĺi 628i I28. 9223 t Sokolovce, Slovenská ľcputrliha,

1rovĺrl'ujc ĺlňollr ĺlaslcĺluj ú ci nl po ĺloručcnĺ tohto ľĺlzhoďn utił
pl'cvtitlzlłovĺ t' ĺĺĺrł vot n íckc zĺ riĺĺlcnic:

Ż2_CI03l 299 t -ĺt000 l : lnolrillrć odlrcľoyó nlies(o
s |triL>sĺotrl lła\'ĺitl:kĺsvuniłĺ ĺ\lltigéllovú lĺtsttlvallĺc C(}VlD_ĺ9, Kultúnly dclnl' Picštbnská234ld4,ý223ĺ Sokolovce

'lbto ľoeĺltrdnutic sa povaŽuje za doľtlčcnć a pľávop|atné jclro zvr"ľc,jĺlenítn ua rvcbovom sĺdle RÚvz'l-r.

OĐovODNENID
ĺ..]častlrík kclllania: OL:ec Si-.kolĺtv(c" PieŠĺ'anskil :]4lĺl{' 922 3l Sokolovcc' lČo; 00 3l2 99l. požiałlal rlňa 20.0l.202l
l{egiorlállly riľaĺl reľcjnĆho ĺdľłvĺl(ĺlicĺvu stl sĺt'llonr r,'linavc o posÚdcllie návľhu lla uve<lelrie pľicstor<lv nlobilrlćho
oclbcrtlr,ćhĺl nlicsĺł (d'c|c'i lvl0j!.l). v kĺoľonl sł vvkłrtláva ciiaglrostický. test ullrcŽliu.iťlci prialno dctcgovat'Buligćny vĺrusu

na ĺ'dbel} biologickćho lllatcľiłiitl ltł ĺlcĺekciu anti(ćnov r'ĺľustl Si\l(S"ĆoV-2 {nasopharyngcálrre vý'tery llĺ antigćllovd
tcslovallic rlł ('()\i lt)_ l 9}.

Nł základe 1lľc<llożcnej ĺloktlnlctltĺĺcic lrĺrlo zistĺlllć, że ĺ,ío]\,1 spĺliĺ pcŽindłvk),stallovcnć vo Vyhlĺiške lY'Z sl{' ć' l83i?02{)
Z' z. o llljllilttálĺr1'ch pož.iaĺlavkńch rla peľsollálne;rabczpcćeĺlĺe a nlatcrĺálllo_leclrlrickć vybavenie lnoltillrćlro odbcrovćho
nlicslłr v z'rlenĺ lteshtlľších ;rľtldpisor: ĺ p<lžiadavick stallĺrvetlých zźkolltlnl ł:.355ftaÜ? ?'' z,

Úč'astllík kľnallia pľecllożil lypľacovatlý pľcvĺiclzkový poriadok pĺe nlĺlbihré odberovć lnicsto v súvislosti s xestovntllll
anĺiginovýlni ĺestanli rla Co\llD" I9 a złbczpcčí likvĺdácĺu biĺllogic|iého o<lpa<lu znlluvne íjrmou opľńvnenou na likvídácíu
llebcz;rečnćllo otlpadu tah, ĺlko jc uvicĺlenć v pľcvĺiĺlz.kĺrvĺlnl poľiĺrĺlku^
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Na ráklĺdę zistených skutočností ako 8j na základe l,smcľuenĺa hlavného hygienika Slovenskej ľepubliky k vydávanirr
povolení na previidzkovarrirl ĺnobiĺných odbelových mĺest zo rjťlaŻ.12.?0Ż0 bolo roahodnutć tak, ako je uvedcné vo výľoku
rozłcldnutĺa.

Poučłnie:

Pľoti tontuto rozhodnutiu nie je moálć podat' odvolanie'
"Ibĺo ľozhodtrutie je presk úĺnateĺ'nć sťlĺlonr.

Mgľ, Ton:áš l.Iauko

ľegionálny hygienik

Doručuje se;

Ôbe.c Sokolovce, Piešt'anská Ż34184' 9223l Sokolovce

Rozhodnutit dostĺnů:
Všeobęcná zdravotná poistiovňa, a.s. {0VM), Panónska cesta 2' $5 l04 Bratislava _ mestská ěaď PetrŁlka
Lj nlon zdĺavotná poistbrr1a'a.s. (OVM), Kaľadäčova l 0, 8 l 45 3 lJrłtislava
'ľľnavský samospľávny kľaj, Storohájska l0' 9l70l Trnava
Daňolý úrad Tľnova' Hlboká 8it.gl7 ó5 Trnava
Urad pre dohl'ad nnĺl zdľavoĺnott sĺĺt'osĺlĺvosl'eiłr" Žeĺlova 2, 82924 Braĺistava - mcslská čąst' Ružinov
ľJÔVERÁ zdľgvotnĺĺ poistbvňn, a.s, (oV|vt}, [instcinova' 85 l0l t}ľatislava _ nl€stská časť Pctržalka
Náľodnć centľunt zdľavotnĺckych infonnácĺĺ' tlratislava. Lalral etská 26, $ l l09 Bratislavą - mestská časť Staré Męsto
śtaĺistický iiľad Slovenskej ľcpublihy', Mĺlctĺčova 3,82467 Brłtĺslava - mesĺskri čast'Ružinov


