Fyzická osoba oprávnená na podnikanie:
Meno a priezvisko:.........................................................................................................................................................................
Adresa:...........................................................................................................................PSČ:.........................................................
IČO (ak je pridelené):...........................Telefón:...........................................E-mail:.......................................................................

alebo Právnická osoba:
Obchodné meno:...........................................................................................................................................................................
Adresa/sídlo:...................................................................................................................PSČ:........................................................
IČO.......................................................Telefón:...........................................E-mail:......................................................................
(Zastúpený):...................................................................................................................................................................................
Meno, priezvisko, bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností:..................................
.......................................................................................................................................................................................................

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 36
03180 Liptovský Mikuláš

VEC:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia
Žiadam o vydanie rozhodnutia k návrhu na (označiť krížikom):













uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane návrhu na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhu na
uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky
schválenie prevádzkových poriadkov a k návrhu na ich zmenu
uvedenie potravinárskych objektov do užívania
zotavovacie podujatia
vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane používania chemických látok na úpravu pitnej vody
zavedenie nových technologických a pracovných postupov pri výrobe potravín
používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia
odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
zaradenie prác do tretej alebo štvrtej kategórie
skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri
dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín
činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním
chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku
zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom
mŕtvych podľa osobitných predpisov

Názov prevádzky, akcie, stavby: ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Zameranie prevádzky (napr. kaderníctvo, ubytovanie, bazár...) a opis činnosti:.....................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Presná adresa posudzovanej prevádzky, činnosti alebo podujatia:........................................................................
..................................................................................................................................................................................

K žiadosti prikladám (označte prílohy, ktoré prikladáte k žiadosti):








splnomocnenie (ak žiadosť vybavuje splnomocnená osoba)
doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel (kolaudačné rozhodnutie
príslušného stavebného úradu alebo rozhodnutie o posúdení zmeny účelu využitia skolaudovanej
stavby)
prevádzkový poriadok
dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie
úhrada správneho poplatku (v prípade, že sa na vás vzťahuje oslobodenie od poplatkov podľa § 4 zák. č.
145/1995 Z.z., je potrebné predložiť doklad preukazujúci túto skutočnosť)
iné:........................................................................................................................................

Informácia o úhrade správneho poplatku:
Úhradu správneho poplatku možno vykonať jedným zo spôsobov:
 zakúpením e-kolku v hodnote 50€ (len na Slovenskej pošte)
 úhradou v hotovosti priamo na podateľni úradu

Účastník konania – žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť údajov uvedených
v žiadosti.
Zúčastnené osoby svojím podpisom prehlasujú, že boli na základe § 19 a 20 zákona č.
18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
informované o spracúvaní ich osobných údajov a o všetkých ostatných náležitostiach stanovených
v tomto zákone. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle regionálneho úradu verejného
zdravotníctva www.ruvzlm.sk

V ............................................., dňa .................................

Podpis a pečiatka žiadateľa:

