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Vec  

Upovedomenie o pokračovaní správneho konania 

 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako vecne a miestne 

príslušný orgán podľa ustanov. § 3 ods. l písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zmien a doplnkov  (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) v zmysle ustanov.  

§ 18 ods. 3  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení  neskorších predpisov  

(ďalej len správny poriadok) upovedomuje   o pokračovaní správneho konania vo  veci 

vydania rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.  k uvedeniu 

priestorov zariadenia spoločného stravovania s produkciou reprodukovanej hudby „ORYX“,  

Púchovská 15, Nemšová do prevádzky, pre účastníka konania – spoločnosť LT-PC s. r. o., 

Revolučná 602/1, Nemšová 914 41, IČO: 52 377 415. 

 

     Písomným podaním zo dňa 27.05.2019 spoločnosť LT-PC s. r. o., Revolučná 602/1, 

Nemšová 914 41, IČO: 52 377 415, požiadal  na Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) o uvedenie priestorov zariadenia 

spoločného stravovania s produkciou reprodukovanej hudby „ORYX“, Púchovská 15, 

Nemšová do prevádzky a schválenia prevádzkového poriadku.. 

     RÚVZ Trenčín ako správny orgán preštudoval podanie a vykonal dňa 03.06.2019 štátny 

zdravotný dozor a zistil, že sa jedná o jestvujúce zariadenie spoločného stravovania, 

v reštauračných priestoroch. Pre uvedené priestory vydal miestne príslušný stavebný úrad 

povolenie k zmene účelu stavby „Rodinný dom na kaviareň“, číslo OV/1231/06/07-003 

z 22.02.2007. V predmetných priestoroch je zámerom poskytovanie služieb aj v rámci 

organizovania súkromných akcii typu oslavy, svadby a podobne s hudobnou produkciou. 

    Z uvedeného dôvodu bude prevádzkovateľovi zariadenia, pri ktorého činnosti vzniká hluk 

uložená v rozhodnutí povinnosť zabezpečiť akreditovanou organizáciou objektivizáciu hluku 

vznikajúceho z prevádzky, vzhľadom na najbližšie chránené prostredie bytových jednotiek,  

pre jednotlivé referenčné časy (deň, večer a noc) a protokol z merania a hodnotenia hluku 

predložiť do 13.09.2019 orgánu verejného zdravotníctva v súlade s § 52 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 355/2007 Z. z. v spojitosti s § 27  ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.  Rozhodnutie 

bude vydané rozhodnutie do skúšobnej prevádzky. 
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     Vzhľadom k tomu, že zariadenie spoločného stravovania s produkciou reprodukovanej 

hudby „ORYX“ je situované v zástavbe rodinných domov, kde môžu byť dotknuté práva  

a záujmy obyvateľov, správny orgán pristúpil tiež k vydaniu oznámenia o pokračovaní v 

správnom konaní vo veci vydania rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák.  

č. 355/2007 Z. z.  k uvedeniu prevádzky „ORYX“, Púchovská 15, Nemšová do prevádzky, 

formou verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku.       

 

      Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť na RÚVZ  

v Trenčíne, odbore hygieny výživy a bezpečnosti potravín, pondelok až štvrtok  

počas úradných hodín úradu od 7,30 – 15,00 a v piatok 7,30 – 14,00 (obedná prestávka 12,00 

– 13,00).  Pred plánovaným nahliadnutím Vás žiadame o telefonický alebo emailový kontakt 

s určením času a dátumu.   

 

      Doručenie tohto oznámenia sa vykoná verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku 

tak, že sa písomnosť vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní, posledný deň 

vyvesenia písomnosti je dňom doručenia. Ďalej sa písomnosť uverejní na internetovej stránke 

RÚVZ Trenčín a na úradnej tabuli Mesta Nemšová.   

     Účastníci konania môžu uplatniť svoje pripomienky a námety, navrhovať a dopĺňať 

dôkazy a vyjadriť sa k vydaniu rozhodnutia podľa ustanov. § 33 ods. 1 a 2 správneho 

poriadku  

do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

 

 

Doručí sa elektronicky s fikciou doručenia 

Mesto Nemšová 

Ul. Janka Palu 2/3 

914 41  Nemšová 

ICO: 00311812 

 

 

 

 

 

 

   MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

                                                                                             regionálna hygienička 

 

 

 




