
RÚVZ so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník

Ž I A D O S Ť

o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska podľa 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: (hodiace sa 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 návrhu na schválenie prevádzkového poriadku alebo návrhu na jeho zmenu
Rozhodnutia k návrhu na uvedenie potravinárskych objektov do užívanie
Rozhodnutia k návrhu na zotavovacie podujatia
Rozhodnutia k návrhu na vodárenskú úpravu pitnej vody 
Rozhodnutia k návrhu na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri
výrobe potravín
Rozhodnutia k návrhu na umiestňovanie nových potravín a výživových doplnkov na trh
Rozhodnutia k návrhu na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,
Rozhodnutia 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
Rozhodnutia k návrhu na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním,
prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku
Rozhodnutia k návrhu na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
Rozhodnutia  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)
Rozhodnutia k návrhu na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na
činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov
Rozhodnutia k návrhu o výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov
kvality pitnej vody
Rozhodnutia k návrhu o manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou



Rozhodnutia  k návrhu  o výnimke  na  zníženie  rozsahu  monitorovania  alebo  početnosti
monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania

Iné 

Názov prevádzky: 

Adresa prevádzky: 

Opis činnosti (vrátane dokumentácie):

K žiadosti prikladám: (označte x)

prevádzkový poriadok
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 posudzovaný 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.

Regionálny úrad  verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku (ďalej  len „prevádzkovateľ“)  informuje žiadateľa   
v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“), že jeho osobné údaje bude spracúvať v súlade so zákonom za účelom vybavenia predmetu žiadosti (ďalej len
„účel“) a na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona (osobitný predpis je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Prevádzkovateľ nebude osobné údaje žiadateľa zverejňovať, sprístupňovať, alebo poskytovať tretím stranám, s výnimkou
prípadov zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3. zákona. Osobné údaje nebudú prenesené do iných krajín mimo územia
Európskej únie a tiež mimo územia Slovenskej republiky.

Žiadateľ  má  voči  prevádzkovateľovi  právo  požadovať  prístup  k osobným údajom a  namietať  podľa  §  21  voči  ich
spracúvaniu, na opravu podľa § 22, na výmaz podľa § 23, na obmedzenie spracúvania podľa § 24 a podať návrh na
začatie konania podľa §100 zákona.

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje iba počas doby trvania účelu a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu.
Dokumenty  s osobnými  údajmi  v elektronickej  forme  budú  po  skončení  účelu  spracúvania  z elektronických  médií
vymazané.  Dokumenty  v listinnej  forme  budú  zlikvidované  s výnimkou  tých,  ktoré  musia  byť  v súlade  s platnou
legislatívou Slovenskej republiky naďalej uchovávané počas trvania nasledujúcich 10 rokov.

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona: Ing. Ivan Kolka, e-mail: zodpovednaosoba@kolka.sk

V                                         , dňa  

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