
Union Číslo poistnej zmluvy 11-318364

Poisťovňa PolsTNÁ ZMLUVA

Poisten ie poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

Union poist'ovňa, a.s., Kaľadžičova 10' 813 60 Bratislava í, Slovenská republika
ICO: 31 322051 DIC: 2020800353

zapisaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, odd' Sa, vl. č' 383/8
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(d'alej len,,poist'ovatel"')

a

obec NiŽný Klátov,-Hlavná 111, 04412 Nlžný Klátov
ICO: 00324507

zapísanáv registri organizácií vedenom Štatĺstlckiym úradom SR
mobĺlné odberové miesto

s miestom prevádzkovania Antigénové testovanĺe CoVlD-19, Viacúčelová budova obecného úradu
a kultúrneho domu Hlavná 1ĺ1, 04412 NiŽný Klátov

(d'alej len ,,poistník a polstený")

uzavierajÚ podl'a s 788 a nasl. občianskeho zákonníka ć,'4011964 zb' v znení neskorších zmien a
doplnkov

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

Poistná doba od 01.05.2021
nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení potvrdenia o jej zverejnení
poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovatel'ovi doručené v deň
nasledujúci po dnijejzveĘnenia v obchodnom vestníku pokiaľbola zveĘnená
na návrh poisťovateľa ($ 5a zák. ć,' 211ĺ2000 Z. z. a $47a ods. 2 občianskeho
zákonníka) do 31 .05.2021

Poistné obdobia: zhodné s poistnou dobou

Casť l
Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

Clánoł í
Všeobecné ustanovenia

Pre toto poistenie platia:
. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednostiVPPZ/'ĺ018 (d'alej len,,VPPZ")
. osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

oDz-Pzsĺ0520 (d'alej len,,oDZ_PZS")
ktoré sú priloŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.
Súöasťou poistnej zmluvy je aj:
Príloha č' 1: Rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta

Typ poskytovanej zdravotnej
starostlivosti

ambulantná zd ravotná starostl ivosť

Poistený predmet činnosti
(š pecial izácia pos kytovanej
zdľavotnei starostlivosti)

mobilné odberové miesto

Počet lekárov a odborného
zdľavotného personálu

celý odberový tím
(vrátane lekárov uvedených medzi spolupoistenými osobami)

Spolupoistené osoby . spolupracujúci 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 republĺka
Poistná suma 50.000'00 €
Spoluúčast' 100'00 €
Predmet poistenia (základný) a Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť vrátane nesprávne

poskytnutej informácie, rady alebo návodu v rozsahu poistenej
Öi nnosti (špecializácie)
Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu u iného poskytovatel'a
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu poistenej činnosti
(špecializácĺe)
Nesprávne pouŽitie lekárskych prístrojov a nástrojov pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Zavlečenie alebo rozšírenie infekčného ochorenia, vrátane
ochorenia COVID-19
Škoda spôsobená akýmkol'vek materiálom pochádzajúcim z
|'udského tela a akýmkol'vek derivátom alebo biosyntetickým
produktom z l'udského tela
Škoda v súvislosti s prednáškovou Öinnosťou poisteného v
rozsahu poistenej činnosti (špecializácie), vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu
Nesprávne poskytnutá prvá pomoc, a to aj nad rámec poistenej
činnosti (špecializácie)

a

a

a

a

a

a

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

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

Prenos ochorenia covlD-'ĺ 9
Sublimit: max. 10.000,00 €

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

a Čistá financná škoda poškodeného
Sublimit: max. 10.000,00 €

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

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

poškodenému v priamej súvislosti so škodou nazdravi a/alebo na
veci

. Regresné nároky
o Vzájomné nároky poisteného a spoĺupoistených osÔb medzi

sebou
. Rozšírená doba moŽnosti uplatnenia nároku voöi poistenému (30

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

Poistné s daňou spoIu 80,00 €
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CIánok 2
Zv|áštne dojednania

1' odchýlne od čl. 1 1 ods. 2 písm. a) VPPZ sa dojednáva, Że poistenĺe 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 spoločnej
domácnosti ako poškodenému, v súvislosti so základným predmetom poistenia. Ustanovenie čl.
5 ods' 1 písm. j)oDz-Pzs týmto nie je dotknuté.

2' osobitne sa dojednáva, Že poistenie zodpovednosti za škodu poskýovatel'a zdravotnej
starostlivosti sa vzťahuje výlučne na činnost'mobilného odberového miesta, ktoré sú zriadené na
základe rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta vydaného
ministerstvom zdravotníctva a/alebo Regĺonálnym 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 práva na ochranu osobnosti
1. Poistenie sa vzťahuje aj na povinnosť poisťovateľa poskytnúť peňaŽnú náhradu:

a) nemajetkovej škody spôsobenej zásahom do práva poškodeného inak ako škodou na zdravi
(napr. duševné útrapy),

b) duševných útrap manŽela, rodiěa, dieťaťa alebo inej poškodenému blízkej osoby v prípade úmńia
alebo ťażkého 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 poisteného 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 čl. 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 aĺebo nekalým konaním,
b) sexuálnym obťaŽovaním alebo zneuŽívaním,
c) násobením účinkov zásahu jeho uvádzanĺm na veĘnú známosť,
d) v dÔsledku akejkoľvek diskriminácie,
e) poškodením práva na Život v priaznĺvom Životnom prostredí,
0 zneuŽitím závislosti poškodeného na poistenom'

Cast'll
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

v súvislosti s prevádzkou zdľavotníckeho zariadenia

Clánox ĺ
Všeobecné ustanovenia

Pre toto poistenie platia:
. Všeobecné poĺstné podmienky poistenia zodpovednostiVPPZ/1018 (d'alel len,,VPPZ")
. osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu oDz-vzl1j18 (dalej len

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

Poistená činnost' prevádzkovanie mobilného odberového miesta
Uzemná platnost' poistenia Slovenská republika
Počet adm in istratívnych
(nezdravotnĺckych)
pracovníkov

celý realizačný tím
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Počet pľíslušníkov
Policainého zboru

celý realizacný tím

Poistná suma 50.000'00 €
Spo!uúčast' 100'00 €
Predmet poistenia . Všeobecná zodpovednosť z výkonu predmetu činnosti

. Zodpovednosť zo vzťahu k nehnutel'nosti

. Manipulácia askladovanie nebezpecných látok
o Následok vadne vykonanej práce
. DrŽba zvierat výluine na stráżenie prevádzkovaných objektov

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

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

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

a Čistá finančná škoda poškodeného
Sublimit: 'ĺ0.000'00 €

a odloŽené veci zamestnancov
Sublĺmit: 3.000,00 €

a Náklady na zĺstenie rozsahu a príčiny Škody
Sublimit: 5'000'00 €

a Zachraňovacie náklady
Sublimit: 5'000'00 €

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

Rozsah poistenia . Nároky poškodeného za škodu na zdraví
. Nároky poškodeného za Škodu na veci
. Násĺedná 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

Pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v súvislosti s predmetom
poistenia.

Poistné s daňou spolu 40,00 €

Clánok z
Zvláštne dojednania

'ĺ. odchýlne od Öl. 1 1 ods. 1 písm. q) VPPZ sa dojednáva, że poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škodu spôsobenú zavlečením alebo rozšírením infekiného ochorenia, vrátane
ochorenia covlD-'ĺ9.

2. Pre potreby tejto poistnej zmluvy sa pod prevádzkou mobilného odberového miesta rozumie priestor
(nehnutel'nosť, hnuteľný prístrešok, kontajner alebo obdobný priestor), v ktorom prebieha
poskytovanie zdravotnej starostlivosti (odber biologického materiálu, diagnostika, administratívne
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úkony súvisiace s poskytovaním zdravotnejstarostlivosti)a okoĺie nachádzajljce sa V bezprostrednom
kontakte s prevádzkou, maximálne však 3 metre od vymedzeného priestoru mobilného odberového
miesta. Za prevádzku mobilného odberového miesta sa nepovaŽujú veĘné a/alebo súkromné
komunikácie a priestranstvá ako napr. chodníky, trávnaté plochy, ktoré budú vyuŽívané na öakanie
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, Že 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 motoľových vozidiel
V súlade s ustanovením čl. 5 ods. 3' písm. a) OĐZ-YZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu spÔsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie alebo
poskytnutie zdravotnej starostlivosti' Poistenie sa nad'alej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu
spÔsobe n ú na prev zatých moto rových vozi d lách.

Znečisten ie Životného pľostred ia
'1. odchýlne od ustanovenia čl' 11 ods. 1 písm. y)vPPz sa dojednáva,że poistenie sa vzťahuje aj na

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

2. odchýlne od ustanovenia čl. 8 ods. 1 oDz-vz sa dojednáva, Že poistnou udalosťou je vznik povinnosti
poisteného nahradiť škodu, za ktorú poistený zodpovedá a ktorá bola prvý raz písomne uplatnená
voči poĺstenému v öase trvania poistenia.

3' V súlade s ustanovením čl.7 ods. 2 vPPz sa dojednáva, Že viaceré časovo spolu súvisiace škodové
udalosti, vzniknuté z tej istej alebo rovnakej príciny, 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 sériovej škodovej udalosti, uplatnené
prvý raz písomne voči poistenému, sa povaŽujú za uplatnené prvý raz v deň, ked'bol uplatnený prvý
z nich.

4. V súlade s ustanovením cl. 11 ods. 3vPPz, okrem výluk uvedených v čl.11vPPz a čl. 5 oDz-v7
sa poistenie nevzťahuje ani na:
a) zodpovednosť za škodu spÔsobenú na samotnom Životnom prostredí. Pojem Životné prostredie

zahŕřla anorganické aj organické prírodné zdroje ako vzduch, Voda, pôda, fauna, flóra a ich
vzájomné vzťahy; majetok, ktoý je súčasťou kultúrneho dedičstva; charakteristické Örty krajiny,

b) zodpovednosť za škodu spôsobenú permanentným, stálym, občasným alebo iným nenáhodným
znečĺstením Žĺvotného prostredia, (napr. znečistenie Žĺvotného prostredia, ktoré je s ohľadom na
charakter podnikatel'skej činnosti poisteného nevyhnutné alebo očakávané),

c) náklady vynalożené na testovanie, monitorovanie, deaktiváciu, odstránenie, neutralizáciu,
likvidáciu alebo vyčistenie akéhokol'vek úniku, emisie, vypúšťanĺa, rozptylu alebo uvol'nenia
akejkol'vek látky, materiálu alebo výrobku, ktoý spÔsobil aĺebo by mohol spôsobiť znečistenie
Životného prostredia, ak by nebol deaktivovaný, odstránený, neutralizovaný alebo likvidovaný.

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

čast'llt
Spoločné ustanovenia

Clánok í
Výška a splatnost' poistného

Druh poistného iednorazové
Frekvencia platenia iednorazovo
Poistné s daňou za dobu poistenia 120.00 €
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Dátum splatnosti deň účinnosti poistnei zmluvv
Prvé poistné zaplatené bezhotovostne
Druh avíza elektronické avízo (bez poukáŽky)
Učet pre úhradu SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol I 1 31 8364
Dařl z poĺstenĺa vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona ć,' 21312018 Z' z' o dani z poistenia a o
zmene a doplnení niektoných zákonov úcinného od 01.01 .2019.

článok z
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti poisteného, poĺstníka a poisťovatel'a sú upravené vo vyššie uvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú
súčasť poistnej zmluvy.

2. Poisťovatel' má právo upraviť výšku poistného ku dňu jeho splatnosti alebo ku dňu splatnosti prvej
splátky v poistnom obdobĺ v prípade, ak po uzavretí poistnej zmluvy dôjde k zmene faktorov, na
ztlklade ktoých bolo určené poistné pri uzatváraní poistnejzmluvy. Zazmenu faktorov sa povaŽuje aj
zvýšenie Śkodovosti v porovnaní so škodovosťou, s ktorou počítal poisťovatel' pri uzavieraní
poistenia. Skodovosť je podiel nákladov na poistné plnenia k predpísanému poistnému' Poisťovatel'
je povinný oznámiť novú výšku poistného poistníkovi písomne, najneskôr v lehote dvoch týŽdňov pred
jeho splatnostbu. Poistník je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať písomne, v lehote 1 mesiaca od
doruöenia oznámenia o zvýšení poistného. Poistná zmĺuva v takom prípade zaniká doruöením
výpovede poisťovatel'ovi. Výpoved' je bezplatná, poisťovatel' za takúto výpoved' neúituje Žiaden
poplatok.

3. Poistený svojĺm 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, 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,
- lnformacný 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 na znak toho, Že obsah tejto

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

NiŽný Klátov dňa 28'04'2021 Bratislava dňa 28.04.2021 IJnioĺl tJ'185

ft
poistnílďpoistený

lng' Gabriela Stanĺková
starosta

poisťovatel'
Mgr. Terézia Sekerová

špecialista upisovania poistného rizika

Po ovnô
Union polstbvňa, a.s'

KaľadŽičova 10,813 60 BratisläVi'

Císlo obchodnej zmluvy:
Meno získatel'a:
C íslo získatel'a/panel :

'ĺ1-MAK-302
FINPORTAL, a.s
PANEL 1

Upĺsovatel'poistného rizika lng. Veronika Kvasňovská
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g REGIONÁĺ,ľ y Únĺn vnnoĺľÉHo ZDRÁvoľľÍcľva
so sídlom v Košicĺach

Ipeľská 156ĺt,0401l Košicę-Zápađ
v Košiciach, dna ll'l.202l

čĺslol 202 I /0002 l -03-22lľ{DM

ROZHODNUTTE

Rogionálrry ťrrad verejrlého zdravotnĺctva so sĺĺllom v Košiciach (ďalcj len ,'R.Úvz KE'}, ako oľgán prĺslušný na vy,đanie

povolenia počas kizovej situáoię v stlvislosti s ohĺozením verejného zdravia Iĺ. sťupňa e dôvodu ochoľenia covlD-l9
spôsobcným koronavĺĺusom SÁRS_CoV-2 na úzeľní Slovenskej republiky podľa ustanovonia $ lSa ods. l v spojcnĺ s $
ĺ1 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. oposĘtovatęľoch zđravotncj staľostlivosti, zdravotníckycb pľacovníkoch' stavovskýoh

organizáciách v zdĺavotnÍclvę a o zmene a doplncĺĺ niektorýclr zákonov v znenĺ neskoľších pľedpisov (ďalej len,,zákon o
poĺkytovaĺeľoob") a podľa $ ó ods. 3 písm. ab) zákona č.355ĺ2007 Z. z. o ochľane, podpore a ľozvoji vĺejného zdľavia

a o zmene a doplnerrĺ niektorjch zĺłkonov v zĺlcní neskoŃích predpisov, po zistení skutkového a pľÉvnebo süavu ľozłrodol

takto:

źiadosti organizĺcic obec Nižný Klátov' IČo: 00324507 (ďalcj lcn ,źiadatel"'), zo dňa 4.1.2021 o lydanic povolenia na

pľevádzkovanie zdľavotníckeho zaĺiadenia sa po<lľa usĺaĺovenia $ t 5a ods. l zákona o poskytor'ateľoclr vyhovuje a v sútade

s ustanoveĺim $ 7 ods' 3 pĺsm' a) bołl 6, zákona o poskytovatcl'och

äĺsdrteľovĺ

Obec NižaýKlítov
Ilo 0032450?, právna forma: Übec (obecný úrad), mesto {mestskýťrľad),
p sídlam Hlavná 1tt,o44l2 NiŽný Ktátor,' Slovęnská republika'
,štatuĺárny oryán:

Etąlosla' ĺng' Gabĺiela StanĺkovĄ trvďe býom Klátovslci{ 76ĺ33,044l2NiŽný Klátov' Slovenská ĺęubliką

povaľujc đňam nĺsle ujúcĺm po doruěení tobto rodrodnutia
prevádzkovĺt' zdľavotnícke zgríadcnie:

8340324507-A000ĺ: mobllné ođberovó mĺesto
s ,łriesłołr, prcvádzkovanla Ąntigćnovć testova$ie CovID_l9, Viacúčelová budova obecného uĺadu a kultúmcho domu,

Hlavná |ĺ||a44|2 NiŽný Klátov

Toĺo ľozhodnutie sa považujc za ĺlonrčené a právoptatné jeho zveĘnenim ĺa webovom sĺdle RÜVZ KE'

oDÔvoDNENIE
Žiĺrdateľ listonr zo dha4.| ,Ża?l pożiĺĺlal o r'ydanie povolenił nĺ pľevádzkovanie zdĺavotnickeho zariaĺlęnia, a to mobilnćho
odbęrovébo miąsta v ĺnieste prevádekovaniavo viacúčelovej budovę obecného üradq a kultuľĺeho domu' NiŽný Klátov,
Hlavná ltl,M4 l2 Niźný Klátov na parcelc č. l92 vedené na Lv č. 900 v katastrálnom uzcmí NiŽný Klátov.

Podl'a (i l2 ods. l8 zakona o poskytovateľocdl Regiorrálny rirad veĺejného zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie

mobilného odberového miestł Íyzickej osobe aĺebo prár,nickej osobe' ak
a} má uživacie pĺávo k pľicstorom, v ktoĺých sa budc zdľavotná staĺostlivosť poskytor'ď'
b) priestory podlh pismena a} spĺńajir pożiadavky zhľaĺliskłr ochľany zÁmvia,
c) jebez$hanni5--ŕ
ĺl) Žiadosť bola podaná pocas ýnimočného staw, nťldzového staw alebo mimoríadnej situácie (ďalej len okľĺzová sifuácia")
v stivislosti s ohĺozcním verejného zdravia II' stupňa z tJôvodu ochorenia CovID_l9 spôsobeným koronavĺrusom sARs-
CoV-2 na ťlĺ"einĺ Slovenskej ĺepubliky (d'alcj len "z dôvoĺiu ochorenia COvlD-l9')"



Stĺłľa'j

Żiadawl'k žiadosti predlożit doklad preukazuj{rci užívacię pľávo k pľiestorom, v ktoĺých sa' bude zdravotrá staľostlivosť
poĺĘtovať, ĺozhodnutię Rťĺvz xs o nawhu na uvędenie priestorov mobilného odbęĺového miesta do prevádz.ky, výpis z
ĺcgistľa ĺĺsstov. Žiaaosť žíałĺatelh bola podaná počas kľímvej situácie z dôvodu ochoĺenia COVID-t9.

Yzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolcnia podl'a $ t2 ods. l8 zákona o poskytovateľocĘ RÚVZ
KE ľozhqđol taŁ akoję uĺ,ędęné vo výĺoku tohto ĺozhodnutia.

Poďa $ t5a ods' 5 zákona o posĘtovatelbch sa no konanie o vydanie povolenia na pľcvádzkovanic mobilného odboľového
miestanevzt'ahuje spravny porĺadok' Pľoti ľozhołlnutiu v tornto konaní nieje pľĺpustný opravný prostrieĺĺok.

Poučenle:

Proĺi ĺomuto ľozhodnurĺu nie je možné podať odvolanie'
Toüo rozhodnutie je preskumateľĺé slidom"

MUDr. Zĺłzaaa Dicźová, PbD'
regionálny hygienik

I}oľučnJe erl
.pbęc Nižný Ktátov, Hlavnrł 1/1' 04412 Nižný Klátov

Rozhodnuŕĺe dost*nú:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (oVM)' Panónsko cesta 2, 85 l M Brgtislava _ mestská časť Petľżalka
Uĺion zdravo&lá poist'ovňąa's. (oVM)' Karadžičova l0, 8l453 Bratislava
Košický sĺmotpľávoy kľaj, Nfuuęĺĺię Maľatółu mieru, 042ó6 Košice - ĺnestskÁ čast'Sťaré Męsto
Úľad pĺc dohľad nad ztĺavotťlou ĺtąmsĺlivosťoq Želbva 2,82gz4 Bľatislava - męstská čast'Rtźiĺov
DÔVER.Ą zđľavotlrá poisťoviią a's" (oVM), €iĺstcinovą 8510t Bratisłava _ mcstská čĺď Pcdtltĺĺ
NáĺCIdné csntrum zdravotnĺcĘch infuľľnácíĺ, Bľatíslava, ĺ'azaľetskĺĺ 26, 8l t B Bĺatistarĺa - męstská čaď Staré Mesto
Štatisticlcý úľad Slovenskej rępubliky, Miletĺčova 3,82467 Bratislava _ ĺnestská časť Ružinov
Daňoyý úĺađ Košice, Žclezĺičná rcau1,04l 90 Košice


