REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, PSČ 975 56
Číslo spisu: 772/2019

Banská Bystrica, dňa 14. 03. 2019

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len
RÚVZ) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods.
1 písm. c) a podľa § 6 ods.1) a ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v znení noviel (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.), po
preskúmaní návrhu účastníka konania: VETERINÁRNE KREMATÓRIUM s.r.o., sídlo:
Cementárenská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 173 038 na uvedenie priestorov
do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a v súlade s § 46, § 47
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), rozhodol
takto:
Žiadosti účastníka konania: VETERINÁRNE KREMATÓRIUM s.r.o., sídlo:
Cementárenská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 173 038 sa vyhovuje a s
návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky - prevádzkovo – administratívne priestory na
adrese: Cementárenská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.
355/2007 Z. z. sa súhlasí.
Odôvodnenie:
Účastník konania VETERINÁRNE KREMATÓRIUM s.r.o., Cementárenská cesta 4,
Banská Bystrica písomným podaním doručeným na RÚVZ dňa 18.02.2019 pod číslom
772/2019 podľa § 52 ods. l písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. požiadal tunajší orgán verejného
zdravotníctva o vydanie rozhodnutia na uvedenie prevádzkovo - administratívnych priestorov
spoločnosti.
Posudzované priestory sa nachádzajú na prízemí prevádzkovej budovy na adrese:
Cementárenská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica. Pozostávajú z kancelárie a zariadení na
osobnú hygienu pracovníkov (šatňa, záchody oddelené pre mužov a ženy s umývadlami s
tečúcou studenou a teplou vodou).
Kancelária je vybavená pracovným stolom, pracovnými sedadlami a kancelárskym
nábytkom. V šatni sú skrinky na odkladanie oblečenia a nábytok na sedenie.
V posudzovaných priestoroch sa budú vykonávať administratívne činnosti súvisiace
s prevádzkovaním veterinárneho krematória podľa predmetu činnosti spoločnosti.
Priestory sú osvetlené denným osvetlením (bočné osvetľovacie otvory) a celkovým
umelým osvetlením. Výmena vzduchu je prirodzená otvárateľnými oknami. Vykurovanie
priestorov je centrálne - elektrické. Objekt je napojený na verejný vodovod.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v sume 50 € za vydanie rozhodnutia podľa zákona č. 145/1995 Z.
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položky 150 písm. f) sadzobníka
správnych poplatkov bol zaplatený.
Poučenie:
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb., proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania
právo v lehote do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie, písomným podaním
adresovaným Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,
Cesta k nemocnici č.1, 975 56 Banská Bystrica.
Proti rozhodnutiu ktoré nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadneho opravného
prostriedku vo forme odvolania podľa zákona č. 71/1967 Zb., má účastník konania právo
podať správnu žalobu na správny súd, podľa tretej časti zákona č. 162/2015 Z. z. (Správny
súdny poriadok).

Rozhodnutie sa doručí do elektronickej schránky,
s fikciou doručenia do vlastných rúk:
VETERINÁRNE KREMATÓRIUM s.r.o.
Cementárenská cesta 4
974 01 Banská Bystrica

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
regionálny hygienik

