
tlnion Císlo poistnej zmluvy 11-318254

POISTNA ZMLUVA
Poistenie poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

Union poist'ovňa, a's., KaradŽiěova 10,813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
ICO: 31322051 DIC: 2020800353

zapísaná v obchodnom regĺstri okresného súdu Bratĺslava 1, odd. Sa, vl. č. 3B3/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

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

a

obec Caňa, oslobodĺtel'ov 22, O4414 Caňa
lČo: oo 324 060

zapísaná v Štatistickom registri organizácií SR
e-mail: obeccana@centrum.sk

(d'alej len ,,poistník a poistený")

uzavieraju podl'a $ 7BB a nasl. občianskeho zákonníka č.4011964 zb' v znenÍ neskorŠích zmien a
doplnkov

zmluvu o poistenízodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

Poistná doba: od 01.04.2021
nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručenĺ potvrdenia o jej zverejnení
poist'ovatel'ovĺ, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poist'ovatel'ovi doručené v deň
nasledujúci po dnijej zverejnenia v obchodnom vestníku pokial' bola zverejnená
na návrh poist'ovatel'a ($ 5a zák. c.21112000 Z. z. a $47a ods' 2 občianskeho
zákonníka) do 30.04'2021

Poistné obdobia: zhodné s poistnou dobou

Cast'l
Poisten ie zodpovednosti za š kodu pos kytovatel'a zd ravotnej sta rostl ivosti

Clánok 1

Všeobecné ustanovenia
Pre toto poistenie platia:
. VŠeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZl'l01B (d'alej len ,,VPPZ"). osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za Škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

ODZ-PZS 10520 (d'alej len,,ODZ-PZS")
ktoré sú priloŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súčast''

. Súčast'ou poistnej zmluvy je aj:
Príloha c. 1: Rozhodnutia o nariadenívytvorenia mobilného odberového miesta

Poisťovňa

Typ poskytovanej zdravotnej
starostlivosti

ambulantná zdravotná starostlivost'

Poistený predmet činnosti
(š pecializác ia poskytovanej
zd ravotnej sta rostlivosti)

mobilné odberové miesto

Pocet lekárov a odborného
zdravotného personálu

celý odberový tím
(vrátane lekárov uvedených medzi spolupoistenými osobami)

Spolupoistené osoby spolupracujúci a zastupujúci lekári
štatutárni zástupcovia vykonávajúci lekársku prax
spolupracujúce zdravotné a praktické sestry
spolupracujúci pomocný zdravotn ícky personál

a

a

a
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Študenti, oraktikanti, stáŽistia

Uzemná platnost' poistenia Slovenská republika
Poistná suma 50.000'00 €
Spoluúčast' 100'00 €
Predmet poistenia (základný) Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivost' vrátane nesprávne

poskvtnutei informácie, rady alebo návodu v rozsahu poistenej
činnosti (Špecializácie)
Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivost' 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 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 súvislostĺ s prednáškovou činnost'ou poisteného v
rozsahu poistenej činnosti (špecializácie), vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu
Nesprávne poskytnutá prvá pomoc, a to aj nad rámec poistenej
ci nnosti (špecializácie)

Čistá finančná škoda poškodeného
Sublimit: max' '10.000'00 €

a

a

a

a

a

a

a

a

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

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

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

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

Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej Sumy Za jednu a všetky
poĺstné udalosti pocas jedného poistného
obdobia

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

poškodenému v priamej súvislosti so Škodou na zdraví a/alebo na
veci

. Regresné nároky

. Vzájomné nároky poisteného a spolupoistených osÔb medzi
sebou

. Rozšírená doba możnosti uplatnenia nároku voči poistenému (30
dní)

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

Poistné s daňou spolu B0'00 €
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Clánok 2
Zvláštne dojednania

1. odchýlne od čl. 1'] ods. 2 písm. a) YPPZ sa dojednáva, że poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednost' poisteného za škodu, ktorá vznĺkla manŽelovi/manŽelke poisteného, jeho
príbuznému v priamom rade, súrodencom a osobám, ktoré żi)U s poĺsteným v spoločnej
.t-."-!- I _ ., !t -.1 -!.. _.t ,,1- Jt.t -t._ -t.-_-r- --.--:-r-.-:- tt_!,.-_ -,'- Yruuiltdut tusu dKU pusKuuciluiltu, v suvtstusu 5u z.lKt.iuilyilr ptuuilrutuilrpursr.ur ild. us(diluvciltc ut.

5 ods. 1 písm. j) ODZ-PZS týmto nie je dotknuté'
2. osobitne Sa dojednáva, Že poistenie zodpovednosti za Škodu poskytovatel'a zdravotnej

starostlivosti sa vzt'ahuje výlučne na činnosť mobilného odberového miesta, ktoré sú zriadené na
základe rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta vydaného
ministerstvom zdravotníctva a/alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Prenos vírusu HlV
odchýlne od cl. 1'1 ods. 1 písm' q) VPPZ sa dojednáva, ze poistenie sa vzt'ahuje aj na zodpovednost'
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 povinnost' poisťovatel'a poskytnút' peňaŽnú náhradu:

a) nemajetkovej škody sposobenej zásahom do práva poškodeného inak ako škodou na zdraví
(napr' duševné útrapy),

b) duševných útrap manŽela, rodiča, dieťat'a alebo inej poškodenému blízkejosoby v prípade úmrtia
alebo t'aŽkého ublíŽenia na zdravl poškodeného,

c) nemajetkovej ujmy poškodeného sposobenej 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 vzt'ahom
poisteného, na ktorého sa vzťahuje poĺstenie 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, vyhráżaním alebo nekalým konaním,
b) sexuálnym obťaŽovaním alebo zneuŽívaním,
c) násobenĺm účinkov zásahu jeho uvádzaním na verejnú známosť,
d) v dôsledku akejkol'vek diskriminácie,
e) poŠkodením práva na Život v priaznivom Životnom prostredí,
0 zneuŽitím závislosti poŠkodeného na poistenom.

Cast'll
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

v súvislosti s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia

Clánok 1

Všeobecné ustanovenia

Pre toto poistenie platia:
. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZl101B (d'alej len ,,VPPZ")
. osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu oDz-vzl1O1B (d'alej len

,,)DZ-VZ")
ktoré sÚ priloŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súčast'.

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

celý realizačný tím

Poěet príslušníkov
Polĺcainého zboru

celý realizačný tím
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Poistná suma 50.000'00 €
Spoluúcast' 100'00 €
Predmet poistenia . Všeobecná zodpovednosť z výkonu predmetu cinnosti

. Zodpovednost'zo vzt'ahu k nehnutel'nosti

. Manipulácia a skladovanie nebezpecných látok

. Následok vadne vykonanej práce

. Drżba zvierat výlučne na stráŽenie prevádzkovaných objektov

Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej Sumy Za jednu a vŠetky
poistné udalosti pocas jedného poistného
obdobia

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

a Znečistenie Životného prostredia
Sublimit: 50% z poistnej sumy

a Čistá finančná škoda poŠkodeneho
Sublimit: 10.000'00 €

a odloŽené veci zamestnancov
Sublimit: 3.000'00 €

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

a Zachraňovacie náklady
Sublimit: 5.000'00 €

Limit poistného plnenĺa: 1-násobok poistnej Sumy za jednu a všetky
poistné udalosti počas jedného poistného
obdobĺa

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

poškodenému v priamej súvislosti so škodou na zdravÍ alalebo na
veci

. Regresné nároky

. Vzájomné nároky poĺsteného a spolupoistených osôb medzi
sebou

Pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v súvislosti s predmetom
poistenia.

Poistné s daňou spolu 40'00 €

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 infekčného ochorenia, vrátane
ochorenia COVID-19.

2. Pre potreby tejto poĺstnej 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, diagnostĺka, administratívne
úkony súvisĺace s poskytovaním zdravotnejstarostlivosti) a okolĺe 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 vyuŽívané na čakanie
osôb.

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

Manipulácia a skladovanie nebezpečných látok
odchylne od čl. 11 ods. 1 písm. x) VPPZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzt'ahuje aj na zodpovednost'za
škodu spôsobenú v súvislosti s manipuláciou a skladovaním nebezpecných látok, vrátane liekov, liečiv
a iných farmaceutických výrobkov, vakcín, diagnostických a terapeutických výrobkov.

Prevzaté veci bez motorových vozidiel
Vsúlade s ustanovenÍm cl.5 ods.3. písm. a) )DZ-VZ sa dojednáva, że poistenie sa vzt'ahuje aj na
zodpovednost'poisteného za škodu spôsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie aLebo
poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Poistenie sa nad'alej nevzt'ahuje na zodpovednost' za škodu
spôsobenú na prevzatých motorových vozidlách.

Znecistenie životného prostredia
1. odchýlne od ustanovenia čl"11 ods. 1 písm. y)VPPZ sa dojednáva,že poistenie sa vzt'ahuje aj na

zodpovednosť poisteného za Škodu vznĺknutú na zdraví alebo poškodením a znĺčenĺm veci, ku ktoým
dojde v dosledku náhleho, náhodného, neočakávaného a neÚmyselného znečistenia Životného
prostredia (d'alej len,,znečistenie Životného prostredia).

2. odchýlne od ustanovenia čl' B ods. 1 oDz-vz sa dojednáva, Že poistnou udalosťou je vznik povinnosti
poisteného nahradit'Škodu, za ktorú poistený zodpovedá a ktorá bola prvý raz písomne uplatnená
voci poistenému v čase trvania poistenia.

3. Vsúlade s ustanovenímcl.7 ods.2 vPPz sa dojednáva,żeviaceré časovo spolu súvisiace Škodové
udalosti, vzniknuté z tej istej alebo rovnakej príčiny, zdro)a, okolnosti, udalosti alebo iného
nebezpečenstva, sa povaŽujú za jednu poistnú udalost', bez ohl'adu na počet poškodených (sériová
Škodová udalost'). VŠetky nároky na náhradu škody z dôvodu sériovej Škodovej udalosti, uplatnené
prvý raz písomne voci poistenému, sa povaŽujú za uplatnené prvý razv deň, ked'bol uplatnený prvý
z nich.

4. V súlade s ustanovením cl. 11 ods. 3vPPz, okrem výluk uvedených v čl'11 vPPz a čl.5 oDz-vz
sa poistenie nevzťahuje ani na:
a) zodpovednost'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 vzt'ahy; majetok, ktoý je súčast'ou kultúrneho dedičstva, charakteristické črty kraj|ny,

b) zodpovednost'za Škodu spôsobenÚ permanentným, stálym, občasným alebo iným nenáhodným
znečistením Životného prostredia, (napr. znečistenie Žĺvotného prostredia, ktoré je s ohl'adom na
charakter podnikatel'skej činnostĺ poisteného nevyhnutné alebo očakávané),

c) náklady vynaloŽené na testovanie, monitorovanĺe, deaktiváciu, odstránenie, neutralizáciu,
likvidáciu alebo vyčistenie akéhokol'vek úniku, emisie, vypúšt'ania, rozptylu alebo uvol'nenia
akejkol'vek látky, materiálu alebo výrobku, ktoý spôsobil alebo by mohol spôsobit' znečistenie
Životného prostredia, ak by neboĺ deaktivovaný, odstránený, neutralizovaný alebo likvidovaný.

cistá finančná škoda poškodeného
odchýlne od čl. 11 ods. '1 písm' f)vPPz sa dojednáva, że poistenie sa vzt'ahuje aj na zodpovednost'
poisteného za v znik čistej fi na nčnej škody poškode ného'

Cast'ttl
Spoločné ustanovenia

Clánok 1

Výška a splatnost' poistného

Druh poistného jednorazové
Frekvencia platenia jednorazovo
Poistné s daňou za dobu poistenia 120'00 €
Dátum splatnosti deň úcinnosti poistnej zmluvy
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Prvé poistné zaplatené bezhotovostne
Druh avíza elektronické avízo (bez poukáŽky)
Učet pre úhradu SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol 11318254
Dan z poistenia vo výške B% boĺa aplikovaná v zmysle zákona č,.21312018 Z' z' o dani z poistenia a o
zmene a doplnení niekton7ch zákonov účinného od 0'1.01 '2019'

Clánok 2
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti poisteného, poĺstníka a poist'ovate|'a sú upravené vo vyššie uvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddelitel'nú
súčast' poĺstnej zm luvy.

2. Poisťovatel' má právo upravit'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
zák\ade ktoých bolo určené poistné pri uzaÍváraní poistnejzmluvy. Zazmenu faktorov sa povaŽuje aj
zvýŠenie Śkodovosti v porovnaní so škodovost'ou, s ktorou pocítal poist'ovatel' pri uzavieraní
poistenia. Skodovosť je podiel nákladov na poistné plnenia k predpĺsanému poĺstnému' Poisťovatel'
je povĺnný oznámit' novú výšku poistného poistnÍkovi písomne, najneskor v lehote dvoch týŽdňov pred
jeho splatnost'ou. Poistník je oprávnený poistnú zmluvu vypovedat' písomne' v lehote 1 mesiaca od
doručenia oznámenia o zvýšení poistného. Poistná zmluva v takom prípade zaniká doručením
výpovede poisťovatel'ovi. Výpoved' je bezplatná, poist'ovatel' za takúto výpoved' neúčtuje Žiaden
poplatok.

3. Poistený svojim podpisom potvrdzuje, Že poisťovatel' je oprávnený počas trvania poistenĺa poskytovat'
tretím osobám informácie o platnosti tejto 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,
- lnformačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zodpovednostĺ za Škodu poskytovatel'a

zd ravotnej sta rostl ivosti,
- lnformacný 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, że obsah tejto

Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážne1vôli, ju vlastnoručne podpísa|i.

V Čani dňa 30'O3'2O21 V Bratislave dň .2021
'íÍ'Ý. 

P]n
\-lĹ'.li'.li

ř,: ; ť'ĺ] ť íi ii
ĺi'łĺ3I íJ'irni:! ;). a:'
'jĺ] |i ĺ.i ij! !1lłii:;ĺ;,,ł.

iini::t

poistn ík/poistený
Michal Rečka

starosta

poisťovatel'
Mgr. Terézia Sekerová

Špecialista upisovania poistného rizika

Císlo obchodnej zmluvy
Meno získatel'a:
Č íslo získateľa/panel :

'11-MAK-302

FINPORTAL, a.s
PANEL 1

Upisovatel'poistného rizika lng. Veronika Kvasňovská
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REGIoNÁr,ľy Únĺo vEREJNÉľĺo ZDRÁvoľľÍcľvł

so sídlom v Košicĺach
Ipel'ská 156l I, 0401 1 Košice_Západ

v Košiciach, dňa 13.1.202I

čĺslo: 202 l/00 l 45-03_ l 3 l/l{DM

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so síĺtlom v Košiciach (d'alej len ,,RUVZ KE"), ako oľgán pľíslušný na vydanie
povolenia počas laízovej situácie v sr]vislosti s ohrozęnĺm veĘného zdravta lI. stupňa z dôvodu ochorenia CoVlD_19
spôsobeným koronavĺľusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej ľepubliĘ podl'a ustanovenia $ l5a oĺls. 1 v spojení s $
1l ods. 5 zákona č.578/2004 Z. z. o posksłovateľoch zdľavotnej staĺostlivosľi, zdravotníckych pracovnĺkoch, slavovsĘclt
organlzáciách v zdĺavotníctve a o zÍDene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pĺcdpisov (d'alej lęn ,,zákon o
poskýovatel'och") a podlä $ 6 ods. 3 písm' ab) zákona č' 355/200'| Z. z. o ochĺaĺe, podpore a rozvoji veľejného zdravia
a o änene a cloplnen1 niektoých zákonov v menĺ nęskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho staw rozhodol
takto:

žiadosti otganizácie obec Čaňa, IČo: 00 3z4 060 (ďalej len ,,žiadateľ"), zo dňa l1.0l.202l o vydanie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho z'ariadenia sa podl'a ustanovenia $ l 5a ods. l zákona o poskýovatelbch vyhovujc a v srilade
s ustanovením $ 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poslcytovatelbch

žiadatel'or"i

Obec čaňa
lČo 00324060, právna forma: obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
so sídlom osloboditeľov 651/22,04414 Čařla, Slovenská republika'
štatutárny orgán:

stalosĺa Michal Rečka, tľvale bytom Pokĺoku 8l3l3,044|4 Čaňa, Slovcnská republika,

povol'uje dňom naslcdujúcim po doľučení tohto rozhodnutia
pľevádzkovat' zdľavotnícke zaľiadenie;

83-00324060-A0001 : mobilné odbeľové mlesto
s miestoln pľevádzkovąĺlią Antigénové tęstovanie covlD_19' Telovýchorĺrý komplex Základnej školy, Pionierska

lI45/33,0MI4 Čařla

Toto rozhodnutic sa považuje za doručelré a právoplatné jeho zverejnením na rvębovom sĺdle RÚVZ KE.

oDÔvoDNENID
Žiadatel'listom zo dňa 11.01.202l, požiadal o vydanie povolenia na prevádzkovanię zdravotlríckeho zariadenia, a to
mobilného odbeľového miesta v mieste prevádzkovania v tcloýchornrom komplexe Zźlk|adne1školy so sídłom Pionierska
33, 040 14 Čaíarra parcele ,, C" 795/2 sŕlp.č. 1l45, katastrálne územie Čaňa'

Podľa $ 12 ods. 18 zákona o poskýovatcl'och Regionálny úrad verejrréIro zdmvotníclva vydá povolenie na pľevádzkovanie
mobilĺého odbęrového miesta fuzickcj osobe alebo právnickej osobe, ak
a) má užívacie právo k priestorom' v ktoých sa bude zdĺavotná staľostlir'osť posĘÍovat',
b) priestory podľa písmena a) splňajĺ požiadavĘ z hľadiska ochrany zdravia,
c) je bezuhonná'
d) žiadosť bolapodanápočas ýnimočného stavu' núdzového staląr alebo nrirnońadnej sifuácie (d'alej len ''krízová situácia'')
v srivislosti s ohĺozelrím veĘného zdravia Il' sĺupňa z dôvodu ochorenia coVID-l9 spôsobenýn koronavĺrusom sARs-
CoV-2 na území Slovenskej republiĘ (d'alej len ''z dôvodu ochorcnia COVID-l9'').
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Žiadate|'k žiadosti pĺedložil doklad pĺeukairujúci uŽívacie pĺávo k priestorom, v ktoých sa bude z<lrar'otná starostlivosť
poskyovať, rozhodnutie RÚVZ KE o návrhu na uvedenie priestorov rnobilného odberového ľniesta do prevádzky, v1ipis z
registľa trcstov' Żiadosť žiadatci'a bola podaná počas kľízovej situácie z dôvodu ochoľenía coVID_19.

Vzhl'adom na to, že žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia podl'a $ 12 ods. l8 zákonao poskytovatel'och, RÚVZ
KE rozhodol tak, akoje uvedené vo r"ýroku tohto rozhodnutia'

Podľa $ l5a ods. 5 zfüona o poskytovateľoch sa na konanie o vydaníe povolenia na prevádzkovanie mobilĺého odberového
miesta nevďahuje správny pońadok. Proti ľozhodnutiu v tomto konanĺ nie je prípusfný opravný prostriedok.

Poučcnĺc:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je moäré podať odvolanie.
Toto ĺozhodnutie je preslcumatel'né súdom.

MUDr. Zuzana Dietzová, PlrD'
regionálny hygienik

Doručuje sa:

obec Čaňa, osloboditel'ov 651l22,044l4 Čaňa

Rozbodnutie dostanú:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (oVM)' Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská čast' Petržalka
Llnion zdravotná poisťovňa,a.s. (oVM), KaĺadŽičova 10, 8l453 Bratislava
Košický samosprávny laaj, Námesfie Maľatónu mieru, 0426ó Košice - nrestská časť Staĺé Mesto
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žcllova Ż,82924 Bratislava - męstská časť Ružinov
DÔVERÁ zdravotná poisťovňa, a.s. (oVM)' Einsteinova, 85 l0 l Bratislava - mestská časť Petľälka
obec Čaňa, osloboditęl'ov 22, O44l4 Čařla
Národné centrum zdravotnícĘch informácií, Bratislava, Lazaretská 26' 8l l09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatistictcý úrad Slovenskej republiĘ Miletičova 3,8Ż467 Bratislava _ mestská časť RuŽinov


