
Ž I A D O S Ť

o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska RÚVZ so sídlom vo Svidníku, Sovietskych
hrdinov 79, 089 01 Svidník podľa §13 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov

Meno a priezvisko – FO :

Obchodné meno – PO :                 

Adresa :   PSČ: 

IČO : 

Tel. kontakt : 

Žiadosť o vydanie: (označte x)

Záväzného stanoviska k územnoplánovacím podkladom

Záväzného stanoviska k územným plánom a k návrhom na územné konanie

Záväzného stanoviska k návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní 

stavieb

Záväzného stanoviska k návrhom na určenie osobitného režimu území

Záväzného stanoviska k návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou

vodou

Rozhodnutia k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich  

prevádzkovaní,  a  ak  si  to  vyžaduje  objektivizáciu  faktorov  životného  prostredia  alebo  
pracovného prostredia, o návrhoch uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky

Rozhodnutia k schváleniu prevádzkového poriadku alebo návrhu na jeho zmenu

Rozhodnutia k návrhu na uvedenie potravinárskych objektov do užívanie

Rozhodnutia k návrhu na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok

na úpravu pitnej vody
Rozhodnutie k návrhu na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov



     pri výrobe potravín
Rozhodnutie k návrhu na umiestňovanie nových potravín a výživových doplnkov na trh

Rozhoduje k návrhu na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,

Rozhodnutie k návrhu na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na

   pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín

Rozhodnutie k návrhu na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou,

skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na 
pracovisku

Rozhodnutie k návrhu na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Rozhodnutie k návrhu na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o 

     návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6)

Rozhodnutie k návrhu na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória

a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov

Iné   

Názov prevádzky: 

Opis činnosti (vrátane dokumentácie):

Meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných

činností:

Adresa prevádzky:



K žiadosti prikladám: (označte x)

obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom 

právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je 
žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ

doklad o oprávnení na podnikanie 

meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných 

činností,

dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie.

hlukovú štúdiu, ak ide o stavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

doklad stavebného úradu o užívaní stavby na požadovaný účel

Iné (protokoly a pod.) 

Poznámky: 
Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie 
rozhodnutia alebo záväzného stanoviska.
Podanie žiadosti je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 50€. Ak sa úkony a konania 
vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom 
integrovaného obslužného miesta sadzba poplatku je 50%. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní 
sa znížená sadzba poplatkov (50%) len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

V  dňa  

...............................................
Podpis žiadateľa
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