Union

Číslopoistnej zmluvy 11_318l66l

PolsTNÁ ZMLUVA

Poisťovňa

Poistenie poskytovatel'a zdľavotnej starostlivosti
Union poist'ovňa, a.s.,KaľadŽičova í0,813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
lto: gĺ 322051 DlČ: 2o2o8oo353
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 3B3/B
IBAN: SK59 '1111 0000 0066 0054 7090, BtC: UNCRSKBX
(d alej len,,poist'ovatel"')
a

obec Ždařla, Jarmoěná 11814, o4411 Žaaĺa
Ito: oo 324 gr3
zapísaná v Štatistickomregistri organizácií SR

Mobilné odberové miesto: obecný úrad s kultúrnym domom, Jarmočná 11814,04411Żdana
e-mail: kokarda@zdana.dcom.sk
(d'alej len ,,poistník a poistený")

uzavierĄlj podl'a $ 788
doplnkov

a nasl. občianskeho zákonníka ć'4011964 Zb. v znení neskorších zmien

a

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

Poistná doba:

od 04.03.2021
nie vŠakskôr ako v deň nasledujúci po doručenípotvrdenia o jej zveĘnení
poisťovatel'ovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovatel'ovi doručenév deň
nasledujúci po dnijej zveĘnenia v obchodnom vestníku pokĺal'bola zverejnená
na návrh poisťovatel'a ($ 5a zák' ö,.21112000 Z. z' a $47a ods. 2 občianskeho
zákonníka) do 31 .03.2021

Poistné obdobia: zhodné s poistnou dobou
Poisten ie zod poved nosti za

Čast'l

š kod

u pos kytovatel'a zd ravotnej starostl ivosti

Clánok ĺ
Všeobecnéustanovenia

Pre toto poistenie platia:
Všeobecnépoistné podmienky poistenia zodpovednostĺ VPPZl10'ĺB (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 prilożenék tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súěasť.

o
o

.

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

Typ poskytovanej zdravotnej
starostlivosti
Poistený predmet činnosti
(špecializácia pos kytovanej
zd ravotnej starostlivosti)
Počet lekárov a odborného
zdravotného personálu
Spolupoistené osoby

1+338+01+03+0321

ambulantná zdravotná starostlivosť
mobilné odberové miesto

celý odberový tím
(vrátane lekárov uvedených medzi spolupoistenými osobami)
a spolupracujÚci a zastupujÚci lekári
a štatutárni zástupcovĺa vykonávajúci lekársku prax
a spolupracujúce zdravotné a praktické sestry
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Uzemná platnost' poistenia
Poistná suma
Spoluúčast'
Predmet poistenia (zákIadný)

.
.

spolupracujúci pomocný zdravotnícky personál
študenti, praktikanti, stáŽisti
Slovenská republika
50.000'00 €
100'00 €
a
Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu v rozsahu poistenej
činnosti (Špecializácie)
a
Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť vrátane nesprávne
poskytnutej ĺnformácie, rady alebo návodu u iného poskytovatel'a
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu poistenej činnosti
(ŠpeciaIizácie)
o

Nesprávne pouŽitie lekárskych prístrojov
poskytovan í zdravotnej starostlivosti

a
a

a

a

a

nástrojov

pri

Zavlečenie alebo rozšírenieinfekcného ochorenia, vrátane

ochorenia COVID-19
Škoda spÔsobená akýmkol'vek materiálom pochádzajúcim z
|'udského tela a akýmkolVek derivátom alebo bĺosyntetickým
produktom z l'udského tela
Šrooav súvislosti s prednáškovou činnosťou poisteného v
rozsahu poistenej činnosti (Špecializácie), vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu
Nesprávne poskytnutá prvá pomoc, a to aj nad rámec poistenej
činnosti (ŠpeciaIizácie)

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

Prenos vírusu HlV

Sublimit: max. 20.000,00 €

I

a

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

a

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

a

Cistá finanÖná škoda poškodeného

Sublimit: max. 10.000'00 €

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

.
o
.

Rozsah poistenia

Nároky poškodenéhoza škodu nazdravi
NárokY poškodenéhoza škodu na veci
Následná majetková Škoda vrátane ušlého zisku, ktorá vznikla
poškodenému v priamej súvĺslostiso Škodou nazdraví a/alebo na
veci
. Regresné nároky
. Vzájomné nároky poisteného a spolupoistených osôb medzi
sebou
. RozŠírenádoba 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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Článołz
Zvláštne dojednania

1.

2.

odchýlne od čl. 11 ods. 2 písm. a) VPPZ sa dojednáva, ie 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 čl.
5 ods. 1 písm. j) oDZ-PZs týmto nie je dotknuté'
osobitne sa dojednáva, Že poistenie zodpovednostĺ za škodu poskytovatel'a zdravotnej
starostlivosti sa vzťahuje výlučne na činnosťmobilného odberového miesta, ktoré sú zriadené na
základe rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta vydaného
ministerstvom zdravotníctva a/alebo Regioná|nym úradom veĘného zdravotníctva.

Prenos vírusu HlV
odchýlne od cl. 11 ods. 1 písm' q) VPPZ sa dojednáva, Że 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. duševnéútrapy),
b) duševných útrap manŽe|a, rodica, dieťaťa alebo inej poŠkodenémublízkej osoby v prípade úmrtia
alebo ťaŽkého ublíŽenia na zdraví poškodeného,
c) nemajetkovej ujmy poŠkodenéhospôsobenej 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 doŠlov súvislosti s činnosťoualebo zmluvným vzťahom
poisteného, na ktorého sa vzťahuje poistenie dojednané touto poistnou zmluvou.

2. okrem výluk uvedených v ćl' 11 vPPz a čl' 5 oĐz-Pzs sa toto poistenie nevzťahuje na povinnosť
peňaŽnej náhrady škody v zmysle predchádzajúceho bodu, spÔsobenej:
a) uráŽkou, ohováraním, vyhráŽaním alebo nekalým konaním,
b) sexuá|nym obťaŽovaním alebo zneużívaním,
c) násobením účinkovzásahu jeho uvádzaním na verejnú známosť,
d) v dôsledku akejkolVek diskriminácie,
e) poškodením práva na Život v priaznivom Životnom prostredí,
zneuŽitím závislosti poškodeného na poistenom'

0

čast'll

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
v súvisIosti s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia

Clánoł 1

Všeobecnéustanovenia
Pre toto poistenie platia:
Všeobecnépoistné podmienky poistenia zodpovednostiVPPZ/1018 (d'alej len,,VPPZ")
osobĺtnédojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu oĐz-vzl1!'ĺB (d'alej len
,,oDz-vz")
ktoré sú priloŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.

.
.

Poistená činnosť
Uzemná platnost' poistenia
Počet adm in istratívnych
(n'ezdravotníckych)
pracovníkov
Počet príslušníkov
Policajného zboľu

prevádzkovanie mobilného odberového miesta
Slovenská republika
celý realizačný tím
celý realizačný tím
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Poistná suma
Spoluúčast'
Predmet poistenia

50'000'00 €
100'00 €
. Všeobecná zodpovednosť z výkonu predmetu čĺnnosti
. Zodpovednosť zo vzť.ahu k nehnutel'nosti
. Manipulácia a sk|adovanie nebezpecných látok
. Následok vadne vykonanej práce
. ĐrŽba zvierat výlučne na stráŽenie prevádzkovaných objektov
Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a všetky
poistné udalosti poěas jedného poistného
obdobia

Rozsah poistenia

Poistné s daňou spolu

a

Veci prevzaté - bez motorových vozidiel
Sublimit: 10.000,00 €

a

Zneěistenie Životného prostredia
Sublimit: 50o/o z poistnej sumy

a

Čistá finaněná škoda poškodeného
Sublimit: 10.000,00 €

a

odloŽené veci zamestnancov
Sublimit: 3.000,00 €

a

Náklädy na zistenie rozsahu a príčinyškody
Sublimit: 5'000,00 €

a

Zachraňovacie náklady
Sublimit: 5.000,00 €

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

.
o
.

Nároky poškodenéhoza škodu na zdravĺ
Nároky poškodenéhoza škodu na veci
Následná majetková škoda vrátane ušlého zisku, ktorá vznikla
poškodenému v priamej súvislosti so škodou nazdravi a/alebo na
veci
. Regresné nároky
. Vzájomné nároky poisteného a spolupoistených osôb medzi
sebou
Pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v súvislosti s predmetom
poistenia.
40,00 €

Clánok 2
Zvláštne dojednania
1. odchýlne od čl. 11 ods' 1 písm. q) VPPZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovedńosť
poisteného za škodu spôsobenú zavlecením alebo rozšíreníminfekčnéhoochorenia, 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
kontakte s prevádzkou, maximálne však 3 metre od vymedzeného priestoru mobilného odberového
miesta' Za prevádzku mobilného odberového miesta sa nepovaŽujú verejné a/alebo súkromné
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komunikácie a priestranstvá ako napr. chodníky, trávnaté plochy, ktoré budú vyuŽívanéna ěakanie

osôb.

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

Manipulácia a skladovanie nebezpečných tátok
odchylne od čl' 11 ods. 1 písm. x)VPPZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za
škodu spÔsobenú v súvislosti s manipuláciou a skladovaním nebezpecných láiok, vrátane liekov, liečiv
a iných farmaceutických výrobkov, vakcín, diagnostických a terapeutickýóh výrobkov.
Prevzaté veci bez motorových vozidiel
Vsúlade s ustanovením čl.5 ods.3. písm' Ą aDZ-VZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj

na

zodpovednosť poisteného za škodu spÔsobenú na veciach, ktoré poistený pievzal na spracovanle aleuo
poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Poistenie sa nad'alej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu
spôsobenú na prevzatých motorových vozidlách.

Znečisten ie životnéhoprostred ia
1. odchýlne od ustanovenia čl' 11 ods. 1 pĺsm. y)vPPz sa dojednáva,Ž.e poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú nazdraví alebo poŠkodeníma zničenímveci, ku ktďým
dôjde v dÔsledku náhleho, náhodného, neočakávaného a neúmyselného znečistenia Životného
prostredia (d'alej len,,znecistenie Životného prostredia)'
2. odchýlne od ustanovenĺa 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 pisomne uplatnená
voči poistenému v čase trvania poistenia'
3. V súlade s ustanovením cl' 7 ods. 2 vPPz sa dojednáva, Že viaceré časovo spolu súvisiace škodové
udalosti, vzniknuté z tej istej alebo rovnakej príóiny, zdroja, okolnosti, udalosti alebo iného
nebezpeöenstva, sa povaŽujú za jednu poistnú udalosť, bez ohl'adu na poěet poškodených (sériová
škodová udalosť). Všetky nároky na náhradu škody z dôvodu sériovej škodovej udalosĺi, uplatnené
prvý raz písomne voči poistenému, sa povaŽujú za uplatnené prvý raz v deň, teb'uol uplatnený prvý
z nich.
4. V súlade s ustanovením čl. 1'l ods. 3vPPz, okrem výluk uvedených v ćl' 11 vPPza čl' 5 oĐz-vz,
sa poistenie nevzťahuje ani na:
a) zodpovednosť za škodu spôsobenú na samotnom Životnom prostredĺ. Pojem Životné prostredie
' zahŕňa anorganické aj organické prírodné zdroje
ako vzduäh, Voda, pôäa, fauna, flóra a ich
vzájomné vzťahy; majetok, ktoý je sÚöasťou kultúrneho dedicstva; charakteristické crty krajiny,
b) zodpovednosť za škodu spÔsobenú permanentným, stálym, občasným alebo iným nánanôonym
znečistením Životného prostredia, (napr. znečistenie Životného prostiedia, ktoré je s ohl'adom na
charakter podnikatel'skej cinnosti poisteného nevyhnutné alebo očakávané),
c) náklady vynaloŽené na testovanie, monitorovanĺe, deaktiváciu, odstŕánenie, neutralizáciu,
likvidáciu alebo vycistenie akéhokol'vek Úniku, emisie, vypúšťania,rozptylu alebo uvo1nenia
akejkol'vek látky, materiálu alebo výrobku, ktoý spôsobil alebo by mohol śpôsobiťzneěistenie
. Životného prostredia, ak by nebol deaktivovaný, odstránený, neutrallzovaný alebo lĺkvidovaný.

cistá finančná škoda poškodeného

odchýlne od cl. 11 9ds' 1 písm' f)vPPz sa dojednáva,Že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za vznik čistej finanönej škody poškodeného.

čast'tlt
Spoločnéustanovenia
clánok'|
Výška a splatnost' poistného
Druh poistného

rekvencia
a
Poistné s daňou za dobu poistenia
Dátum splatnosti

norazové
norazovo
120'00 €
deň účinlostipoistnej zmluvy
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bezhotovostne
Prvé poistné zaplatené
elektronické avízo (bez poukáŽkv)
Druh avíza
SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Učet pre úhradu
1 'ĺ318166
Variabilný svmbol
Daň z poistenia vo výŠkeB% bola aplikovaná v zmysle zákona ć,.213ĺ2018 Z. z' o dani z poistenia a o
zmene a doplnení niektoných zákonov účinnéhood 01.01 .2019'

Clánok 2
Záveľečnéustanovenia
1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovate|'a sú upravené vo vyšŠieuvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddelitel'nú

súčasťpoistnej 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 určenépoistné pri uzatváraní poistnej zmluvy. Za zmenu faktorov sa povaŽuje aj
zvýŠenie škodovosti v porovnaní so škodovosťou, s ktorou poÖítal poisťovatel' pri uzavieranĺ
poistenia. Škodovosťje podiel nákladov na poistné plnenia k predpísanému poistnému. Poisťovatel'
je povinný oznámiť novú výšku poistného poistníkovi písomne, najneskÔr v lehote dvoch týŽdňov pred
jeho splatnosťou. Poistnĺk je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať písomne, v lehote 1 mesiaca od
doruěenia oznámenia o zvýšenípoistného. Poistná zmluva v takom prípade zaniká doručením
výpovede poĺsťovatel'ovi. Výpoved' je bezplatná, poisťovatel' za takúto výpoved' neúčtujeŽiaden
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, lCo poisteného, císlo poistnej zmluvy,
poistný produkt, poistná suma a tieŽ informáciu o úhrade poĺstného'
4. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, Že:
a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplnéa pravdivé,
b) mu bolĺ pred uzavretím poistnejzmluvy odovzdané:
- vyššie uvedené poistné podmienky, osobitné dojednania,
- lnformačný 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 poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kaŽdú zmluvnú stranu'
6. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a naznaktoho, Že obsah tejto
Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a váŽnej vôli' ju vlastnoručne podpísali.

V Żdani dňa 03.03.2021

V Bratislave dňa 03.03.202'ĺ

-Ĺĺl'nÍ
{lłjjj

lng. Veronika Kvasňovská
špecialista upisovania poistného rizika

starosta

Upisovatel' poistného

11-MAK-302
FINPORTAL a.s.

PANEL

rizika:

ion poísťovňa,a.s.

po

poistníĺ</poistený
lng. Ján Kokarda

Meno získatel'a:
Č íslo získatel'a/panel

ligtl

oist'łriťi;

2

Čísloobchodnej zm|uvy:

l

1

lng. Veronika Kvasňovská
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REGIoNÁlNy unłn vEREJNŕHĺrzDRAvoľNÍcľvł
so sÍĺllomv Košicĺach
Ipel'ská l56ll' 040l l Koĺiľe_Západ
r' Košicĺacĺr.tÍťia30.}2.2Ü20

čĺslo:2020,i{)699

l -03_ l

7ýłĺlĺłDM

RozřloDNU'ĺ'tľ
Regĺĺlnálrry uraĺl verejnćho ztlľavoĺníctvaso sidloln v KoŠiciach (ďalej len ..RÚvZ Kĺ]''). ako ł:ľgánprislušllý rro vy,1ĺnic
pĺlvĺrleniĺpr:rčas krízovej situácic v srivisloxti s ohrozerlĺtrr vcĺe'jĺléľrozdľaviĺ Iĺ. stupria z dôvodu ochorcnia CÜVĺl]. l9
spÔsobenýrn kĺrronavíľusoĺnSÄRS-CoV-2 rli] ůzentíSlovenskej ľepubliky podl'ł ustanovenia $ l5a ods. l v spĺrjenĺs $
1 l oĺlľ. 5 zíkana č. 57812Öü.1 Z. e. o poskyĺovatĺll'och zĺlľavotlrc.i ĺtąľtrstlivosĺi.zdľavotníckych pľacovníkoch, sĺavĺlvských
organízáciách v zdĺavotuĺctve a o zľuęllc a dopĺnenínicktoých zákonov v zncni ncskoršich pľedpísĺrv{d"alej ĺcn ,.zákon o
poskyttrr,ilĺel'łclr") a podľa $ 6 ods. 3 písrrr. ab) zákĺllla ł.355i2ŰŰ7 Z. z, o clchľone. podpoľe a ľozvĺlji't'*ľdnéhozdľaviĺ
ir o Zrnellq a dĺlplncni uickttlľýe,h zákunĺ:r. v zncnĺ neskoršich predpistlĺ pĺl zisteIri ĺkutkclr'éhoa pľávllehĺr s1avu ľozboĺlol

täkt0:

Žiaĺlosti oľganizácie Obec Ždaňa. I(:]0: 00_]24973 (ĺl'alej len ',žiadaĺľl"').zo dňa 23'13'20?0 tl vydanie povoĺenia na
pľeváĺlzkovaniľ zĺtravłrtnĺckchozaľiatle rlĺa sa podl'a ustanovenia I l5ł ods'
s uĺtanovgninl $ 7 ods.3 píĺrrr.a) bÜd ó' zúkonn o ptrskvtovateľoub

1

záktlna o pĺlskytovaĺcľoehvyltovrtje a v ľťllacle

žladatel'ovĺ

0bec Ždaňa
męSto {meĺtský' ťlľatt),
lČ]() Úĺ)3:4973, prárĺta foľma: Obec (obecný úľađ),
stl ,sĺrÍloĺn.lanntrrlnál l8l4, 044 t l Žĺlaĺra.S|ovenská repuĺrlika,

škłÍtłtńľ4,p1g|p;
sÍ.rľł'9tĺtng. Járr KokaľĺJa' ĺIvalc byton I-ipĺlvá 3?2n,

a44ll Żĺlllńa. Slovcnskĺi rcpublika.

1lĺlvol'uje dňom nasledujúciľnpo doručenĺtĺlhto rozhođnutia

pľľvádzkovat' zdravatnĺckc łariadenit l

83_ĺlCI324973_Ä0001 : nrobilné

s

oĺlberovó micsto

ĺniesÍołnpłevútkkĺlvaniu0becný úraĺls kultúnlym tloÜlam. Jarĺnočrrá t

l8i4. r)441l ŽdaI1a

'[bĺo ľozlrodnuĺie sa pĺlvaŽuje za dorućené a právoplamć jclrĺl zveľejnenírlt na wębovclm siĺĺlęRÚvZ Ktj.

oDÔvoDNENIE,
Žiaĺlarel'listom zo đňa33.12'2030 pažiadal o vydallie povolenia na preváclz\ovanie zĺlľavotníckehozaľiałleĺia,a to
n:robilnĺiho ołlbcrovóho micsta v n:ieste pľevádzkovłnia na pĺĺcele
395i5 v obecnoltr ĺlĺades kĺltumym domon]'
Jaľrnočná s. č. t l8 ' 044 l

l

Ždaňa. kataĺtrálne úz.emie Zdaňa'

',ľ'č.

Podl'a ĺi l ? uds. 1łłzákĺrna o po-ĺkyttrvłtcľcrch Regiĺlnálny úra<l veĄnóhei zdĺavotnĺctva vydá povolerlie na pľevádzkovanłe
mobilnóho adb*ľovćho miesta ĺyzickej osobe alcbo pľávnickcj osobc, ak
b}

użivacie pnłvo k pľiestoľom. v ktoých sa buĺJe zdĺgvotná starostlivĺlst'poskytoYal'.
pľiestory podl'a pisnlena a1 spĺňajĺpożiadavky z hl'ac{iska crcŁĺĺrly zdmvia'

c)

jc bezúhonnó,

a} nrá

žiadostl bola podaná počas výrrimočrréhostĺlvtt' núdzového stav'u alebo rnimoriłdnej situácie (ďalej len ''kľĺzĺvásituáciĺ")
v $ĺivislosti lĺ ĺlhľĺ:zenínlveĺejnéhozdľavia lĺ. stupňa z dôvoĺiu ochoľenia COVID-l9 ĺpôsobenýĺn koľonavirusom SARS[lł:V_3 nĺ úzł:mi Sloveĺskc-i ľe publiky (d'alej len "z dôvcldrt ochoĺenia CÖVID- l9'')'

cl)

',.a .ata:

pľedlĺl*il dok1ad pľĺlukazujťlciuŹívacie pĺavo k pľiestoľon v ktoýcb sa bude udľ'avotná stÉťi}stlĺvosť
Žĺaĺtateľk žĺađgsĺi
pĺlľkytovať,ľĺlzlroclnutie Rť}vZ KĚ o nĺvľhuna uveclenie pricstorclv mobilnćho oclbclar,ého nriesta ĺlo prtváĺlzky, výpis z
ľłgietatřc$tÖv. ŽĺaĺloxťŽiaĺlatel'a bola podaná počas krĺeĺ:vejcĺtuácĺe ĺ. dôvodu ochorcnia COV lD_ l 9"
Vzhl'aĺ1om na to' te ži'&datel' ĺplłilpođmienkyna vydanie povolsnia podlh $ l 3 oĺls. l & zĺikona o poĺkyĺoväfol'Ôch.nťĺvz
KE roehodol tak' ĺrkłrj*uvedené vo výľoku tohtu roehodnutia.

poskytovaĺelbch sa lra konanie o lyđaniepov<llenia na prevád .kovanie nmbilného odbeľového
migsta nęvzťalrnje spľávny poľiadok. ľľoti ľozhĺrdnutiuv tÔtnto kon*nĺ nie jľ prĺpustĺlýopľavný pľoľtľiedok'

ľodľa $ l5a ods' 5 eákona

o

ľoučenie:
ľľ*titomutĺr ľĺlzlroĺlĺutiunie je muálé poĺIaťodĺ'o|anie'

Tĺ:lto reiehodnuĺie je pľe*kťimatelhésirĺioľn.

MU t}r. 7,ut'aĺa Dictzová' PhD.
ľegionálny hygienik

DoľuöuJe sa:
Obęc Źdaňa, JąľmočnáI 1814' 044 l L Ž.dařn

Rozhodnutie dostänń:

poist'ovl1a, a.s' (OVM), Panóĺska cesta 2, ll5 l Ü4 Bratisĺava - mestskił ŕasťPetľŽalka
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Union zdľaĺoĺnápoisťovňa,a'ĺ' (ÜVM), liaľadŽičoval0, 81453 Bratislava
KĺlŠickýsamĺrspľiivny kľaj, Námesĺie Maratónu mioľ'u,04?66 Košice - mestská čast" Staré Mesto
liracl pre ĺIohl]rrd nĺ*J zĺlľavotnrru staľostlivnst'ĺru, Žellova 2' 8?Ü24 Bratislava - mcsĹská čust'Ružinĺrv
nÔvľnł zĺlľavotnápoistlovňa- a.s. (ÔVM}, Einsteinova, 85l0l Bľatislava - mestská časťPetržglka
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Übec Ždaňa' jaľmočná4,044l t
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