Union

Císlo poistnej zmluvy 11-318116

POISTNA ZMLUVA

Poisťovňa

Poisten ie poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti
Union poist'ovňa, a.s., Kaľadžičovaí0,8í360 Bratislava 1, Slovenská republika
lČo: sĺ 322051 DlÖ: 2o2o8oo353
zapisaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 3B3/B
IBAN: sK59 'ĺ'ĺ'ĺ10000 0066 0054 7090, BlC: UNORSKBX
(d alej len,,poist'ovatel"')
a

obec Sobotište, Sobotište í1, 906 05 Sobotište
lco: ooeĺo0'ĺ8/ DlČ: 2021086881

zapisaná v Štatistickom registri organizácií Štatistickéhoúradu Slovenskej republiky
Názov a adresa ambulancie
Mobiĺnéodberné miesto
S miestom prevádzkovania Antigénovétestovanie CoVlD-19, Kultúrny dom, 8, 906 05 Sobotište
Výjazdov é odberové miesta
1. Hlboké č.258 - Kultúrny dom, 906 31 Hlboké
2. Rohov ć,.75 _ Kultúrny dom, 906 04 Rohov
3. Rybky c.107 - kultúrny dom, 906 04 Rohov
4. Rovensko č.146 - Kultúrny dom, 905 01 Senica
5. Podbranč č. 355 - Kultúrny dom, 906 05 Sobotište
6. Futbalový štadión, 908 71 Moravský Svätý Ján
(d'aIej len ,,poistník a poistený")
:

uzavieĄÚ podľa s 788 a nasl. občianskeho zákonníka č,'4011964 zb' v znení neskorších zmien a

doplnkov

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti
Poistná doba:

od 24.02.202í, 1 6.00 hod.
nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručenípotvrdenia o jej zverejnení
poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovatel'ovi doruiené v deň
nasledujúci po dnijejzverejnenia v obchodnom vestníku pokial'bola zverejnená
na návń poisťovatel'a ($ 5a zák' ć.211ĺ2000 Z. z. a $47a ods. 2 obcianskeho

zákonníka) do 30.04.2021

Poistné obdobia: zhodné s poistnou dobou

čast'l

Poisten ie zodpovednosti za š kod u poskytovatel'a zd ravotnej starostl ivosti

Ctánolĺ ĺ
Všeobecné ustanovenia
Pre toto poistenie platia:
Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednostiVPPZ/'ĺ018 (d'alej len,,VPPZ")
osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti
oDz-Pzs ĺ0520 (d'alej len,,ODZ-PZS")
ktoré sú priloŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.

.
.
.

Súčasťoupoistnej zmluvy je aj:

Príloha c. 1: Rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta a súhlas RÚVZ
o zriadení výjazdových MoM.
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Typ poskytovanej zdravotnej
starostlivosti
Poistený predmet činnosti
(š pecial izácia pos kytovanej
zd ľavotnej starost! ivosti)
Počet |ekárov a odborného
zdravotného personálu
Spolupoistené osoby

Uzemná platnost' poistenia
Poistná suma
Spoluúčast'
Predmet poistenia (základný)

ambulantná zdravotná starostlivosť
mobilné odberové miesto

Celý odberový tím
(vrátane lekárov uvedených medzi spolupoistenými osobami)
spolupracujúci a zastupujúci lekári
štatutárni zástupcovia vykonávajúci lekársku prax
spolupracujúce zdravotné a praktické sestry
spolupracujúci pomocný zdravotnícky personál
študenti, praktikanti, stáŽisti
Slovenská republika
50.000'00 €
100.00 €
a Nesprávne poskytn utá zdrav otná sta rostl ivosť vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu v rozsahu poistenej
činnosti (špecĺalizácie)
a Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu u iného poskytovatel'a
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu poistenej öinnosti
(špecializácie)
a

Nesprávne pouŽitie lekárskych prístĄov
poskytovan í zdravotnej starostlivosti

a

a

nástrojov

pri

Zavlečenie alebo rozŠírenieinfekčnéhoochorenia, vrátane
ochorenia COVID-19

a

a

a

Škodaspôsobená akýmkolVek materiálom pochádzajúcim z
ľudského tela a akýmkol'vek derivátom alebo biosyntetickým
produktom z ľudského tela
Škoda v súvislosti s prednáškovou činnosťou poisteného v
rozsahu poistenej öinnosti (špecializácie), vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu
Nesprávne poskytnutá prvá pomoc, a to aj nad rámec poistenej
činnosti (špecializácie)

Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a všetky
poistné udalosti počas jedného poistného
obdobia
Prenos vírusu HlV

Sublimit: max. 50'000,00 €

Prenos ochorenia COVID-1
Sublimit: max' 10'000'00 €

a

Zásah do práva na ochranu osobnosti
Sublĺmĺt: max' 'ĺ0'000'00 €

a

Rozsah poistenia

I

a

Čistá financná škoda poškodeného

Sublimĺt: max' 'ĺ0'000'00 €

Limit poistného plnenia: 1-násobok poĺstnej sumy za jednu a všetky
poistné udalosti počas jedného poistného
obdobia
. Nároky poŠkodenéhoza škodu nazdravi
. Nárokv poŠkodenéhoza škodu na veci
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Nás|edná majetková Škoda vrátane ušléhozisku, ktorá vznikla
poškodenémuv priamejsúvĺslostiso škodou nazdravi a/alebo na
veci
. Regresné nároky
. Vzájomné nároky poisteného a spolupoistených osôb medzi
sebou
. Rozšírená doba moŽnostĺ uplatnenia nároku voöi poistenému (30
dní)
Pokial'poistený za škodu zodpovedá v súvislosti s predmetom
poistenia.

Ročnépoistné s daňou spolu

1

'ĺ0'00 €

Clánok 2
Zvláštne dojednania

1'

2'

odchýlne od öl. 11 ods. 2 písm. a) VPPZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla manŽelovi/manŽelke poĺsteného, jeho
príbuznémuv priamom rade, súrodencom a osobám, ktoré Žijú s poisteným v spoločnej
domácnosti ako poškodenému, v súvislosti so základným predmetom poistenia. Ustanovenie čl.
5 ods. 1 písm. j) oDz-Pzs týmto nie je dotknuté.
osobitne sa dojednáva, Že poistenie zodpovednostĺ za škodu poskytovatel'a zdravotnej
starostĺivosti sa vzťahuje výlučne na činnosťmobilného odberového miesta, ktoré sú zriadené na
základe rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta vydaného
ministerstvom zdravotníctva a/alebo Regionálnym úradom veĘného zdravotníctva'

Prenos vírusu HlV
odchýlne od čl. 11 ods. 1 písm. q) VPPZ sa dojednáva, że poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škodu vyplývajúcu zprávnych predpisov, ktorá vznikla prenosom vírusu HlV v súvislosti
s dojednaným predmetom poistenia.
Zásah do práva na ochranu osobnosti

1' Poistenie sa vďahuje

aj na povinnosť poisťovatel'a poskytnúť peňaŽnú náhradu:
nemajetkovej škody spôsobenej zásahom do práva poškodenéhoinak ako škodou na zdravi
(napr. duševné útrapy),
b) duševných útrap manŽela, rodiěa, dieťaťa alebo inej poškodenému blízkej osoby v prípade úmrtia
alebo ťażkéhoublíŽenia na zdravi poškodeného,
c) nemajetkovej ujmy poškodeného spÔsobenej nevedomým nedbanĺivostným 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 öinnosťou alebo zmluvným vzťahom
poisteného, na ktorého sa vzťahuje poistenie dojednané touto poĺstnou zmluvou.
2. okrem výluk uvedených v čl' 11 vPPz a ěl. 5 oDz-Pzs sa toto poistenie nevzťahuje na povinnost'
peňaŽnej náhrady škody v zmysle predchádzajúceho bodu, spôsobenej:
a) uráżkou, ohováraním , vyhrážaním alebo nekalým konaním,
b) sexuáĺnym obťaŽovaním alebo zneuŽívaním,
c) násobením účĺnkovzásahu jeho uvádzaním na veĘnú známosť,
d) v dôsledku akejkol'vek diskriminácie,
e) poškodenĺm práva na Život v priaznivom Životnom prostredí,
Đ zneuŽitím závislosti poškodeného na poistenom.

a)

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 zodpovednostiVPPZ/101B (d'alej len,,VPPZ")

.
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osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu oDz-vzl1j18 (d'alej len
,,oDz-vz")
ktoré sú priloŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.
Poistená činnost'
Uzemná platnost' poistenia
Počet adm in istratívnych
(nezdravotníckych)
pracovníkov
Počet príslušníkov
Po!icainého zboru
Poistná suma
Spoluúčast'
Predmet poistenia

prevádzkovanie mobilného odberového miesta
Slovenská republika

Celý realizačný tím
50.000'00 €
100'00 €
. Všeobecná zodpovednosť z výkonu predmetu öinnosti
. Zodpovednosť zo vzťahu k nehnutel'nosti
o Manipulácia a skladovanie nebezpeiných látok
. Následok vadne vykonanej práce
o DrŽba zvierat výlučne na stráŽenie prevádzkovaných objektov
Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a všetky

poistné udalosti poöas jedného poistného
obdobia

a

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

a

Znečistenie Životného prostredia
Sublimit: 5Oo/o z poistnej sumy

a

Čistá finanöná škoda poškodeného
Sublimit: 10.000'00 €

a

odlożené veci zamestnancov
Sublimit: 3'000'00 €

a

Náklady na zistenie rozsahu a príčinyškody
Sublimit: 5'000'00 €

a

Zachraňovacie náklady

Sublimit: 5.000,00 €

Rozsah poistenia

Ročnépoistné s daňou spolu

Lĺmit poistného plnenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a všetky
poistné udalosti počas jedného poistného
obdobia
. Nároky poškodeného za škodu nazdraví
. Nároky poškodeného za škodu na vecĺ
. Následná majetková škoda vrátane ušléhozisku, ktorá vznikla
poškodenému v priamej súvislosti so Škodou na zdravi a/alebo na
veci
. Regresné nároky
. Vzájomné nároky poisteného a spolupoistených osôb medzi
sebou
Pokial' poistený za škodu zodpovedá v súvislosti s predmetom
poistenia.
60,00 €
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čtánok 2
Zv!áštne dojednania
'ĺ. odchýlne od čl. 11 ods. 1 písm. q) VPPZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škodu spôsobenú zavlecením alebo rozšíreníminfekčnéhoochorenia, vrátane
ochorenia COVID-'19.
2' Pre potreby tejto poĺstnej zmluvy sa pod prevádzkou mobilného odberového mĺesta rozumie priestor
(nehnutel'nosť, hnuteľný prístrešok, kontajner alebo obdobný priestor), v ktorom prebieha
poskytovanie zdľavotnej starostlivosti (odber biologického materiálu, diagnostika, adminĺstratívne
úkony súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a okolie nachádzajÚce sa V bezprostrednom
kontakte s prevádzkou, maximálne vŠak3 metre od vymedzeného priestoru mobilného odberového
miesta. Za prevádzku mobilného odberového miesta sa nepovaŽujú verejné a/alebo súkromné
komunikácie a priestranstvá ako napr. chodníky, trávnaté plochy, ktoré budú vyuŽĺvanéna 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. 'ĺ písm. x)VPPZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za
škodu spôsobenú v súvislosti s manipuláciou a skladovaním nebezpečných látok, vrátane liekov, lieöiv
a ĺných farmaceutických výrobkov, Vakcín, diagnostických a terapeutických výrobkov.
Prevzaté veci bez motorových vozidiel
V súlade s ustanovením čl. 5 ods. 3. písm. a) ODZ-YZ sa dojednáva, że poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie alebo
poskytnutie zdravotnej starostlivosti' Poistenie sa nad'alej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu
spôsobenú na prevzatých motorových vozidlách.

Znečistenie životnéhopľostľedia
1. odchýlne od ustanovenia öl. 1'ĺ ods. 1 písm. y)vPPz sa dojednáva,že poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poistenéhoza škodu vznĺknutúnazdraví alebo poškodením a zničenímvecĺ, ku ktoým
dôjde v dôsledku náhleho, náhodného, neočakávaného a neúmyselnéhoznecistenia Životného
prostredia (ďalej len,,znečistenie Životného prostredĺa).
od ustanovenia čl. B ods. 1 oDz-vzsa dojednáva, że poistnou udalosťou je vznik povinnosti
poisteného nahradiť škodu, za ktorÚ poistený zodpovedá a ktorá bola prvý raz písomne uplatnená
voči poistenému v čase trvania poistenia.

2. odchýlne

3. V súlade s ustanovením cl' 7 ods. 2vPPz sa dojednáva, Že viaceré časovo spolu súvisiace škodové
udalosti, vzniknuté z tej istej alebo rovnakej príöiny, zdroja, okolnosti, udalosti alebo iného
nebezpeöenstva, sa povaŽujú za jednu poistnú udalosť, bez ohl'adu na počet poškodených (sériová
Škodová udalosť). Všetky nároky na náhradu škody z dÔvodu sériovej škodovej udalosti, uplatnené
prvý raz písomne voči poĺstenému,sa povaŽujú za uplatnené prvý raz v deň, ked'bol uplatnený prvý
z nich.
4. Vsúlade s ustanovením öl.'ĺ1 ods' 3vPPz, okrem výluk uvedených v ćl.11vPPz a čl' 5 oDz-vz,
sa poistenie nevzťahuje ani na:
a) zodpovednosť za škodu spÔsobenú na samotnom Životnom prostredí. Pojem Životné prostredie
zahŕňa anorganické aj organické prírodnézdroje ako vzduch, voda, pôda, fauna, flora a ich
vzájomné vzťahY; majetok, ktoý je súčast'oukultúrneho dedičstva; charakteristické Örty krajiny,
b) zodpovednosť za škodu spÔsobenú permanentným, stálym, občasným alebo iným nenáhodným
znečistením Životného prostredia, (napr. znečĺstenie Životného prostredia, ktoré je s ohl'adom na
charakter podnikate|'skej čĺnnostipoisteného nevyhnutné alebo očakávané),

c) náklady vynaloŽené na testovanie, monitorovanie, deaktiváciu, odstránenie, neutralizáciu,
likvidáciu alebo vyčistenie akéhokol'vek úniku, emisie, vypúšťania,rozptylu alebo uvoľnenia
akejkoľvek látky, materiálu alebo výrobku, ktoý spôsobil alebo by mohol spÔsobiť znečĺstenie
Životného prostredĺa, ak by nebol deaktivovaný, odstránený, neutralizovaný alebo likvidovaný.

čistá finančná škoda poškodeného
odchýlne od čl. 1'ĺ ods' 'l písm. 'f) vPPz sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za vznik čistej finančnej škody poškodeného'

Cast'lll

Spoločnéustanovenia
st 6

clánok 1
Výška a splatnost' poistného
Druh poístného
ĺednorazové
Frekvencia platenia
rocne
Poistné s daňou za dobu poistenia
í70'00 €
Dátum splatnosti
deň účinnostipoistnej zmluvy
Prvé poĺstnézaplatené
bezhotovostne
Druh avíza
elektronické avízo (bez poukáŽky)
Učet pre úhradu
sK59 'ĺ'ĺ'ĺ'ĺ
0000 0066 0054 7090' BlC: UNCRSKBX
Variabilný svmbol
113'ĺ8116
Daň z poistenia vo výške B% bola aplikovaná v zmysle zákona Ó' 21312018 Z. z. o dani z poistenia a o
zmene a doplnení niektoých zákonov účinnéhood 01.01 .2019.

Clánok 2
Záverečnéustanovenia
1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovatel'a sú upravené vo vyššieuvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, priÖom tieto tvoria neoddelitel'nú
súčasťpoistnej zmluvy.

2. Poisťovatel' má právo upraviť výšku poistného ku dňu jeho splatnosti alebo ku dňu splatnosti prvej
splátky v poistnom období v prípade, ak po uzavreti poistnej zmluvy dojde k zmene faktorov, na

základe ktoých bolo urcené poistné pri uzatváraní poistnej zmluvy. Zazmenu faktorov sa povaŽuje aj

zvýšenie škodovosti v porovnaní so škodovosťou, s ktorou počítalpoisťovatel' pri uzavieraní

poistenia. Skodovosť je podiel nákladov na poistné plnenia k predpísanému poistnému. Poisťovatel'
je povinný oznámiť novú výšku poistného poistníkovi písomne, najneskôr v lehote dvoch týŽdňov pred
jeho splatnosťou. Poistník je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať písomne, v lehote 1 mesiaca od

doručenia oznámenia o zvýšenípoistného. Poistná zmluva v takom prípade zaniká doručením
výpovede poisťovatel'ovi. Výpoved' je bezplatná, poisťovateľ za takuto výpoveď neúčtujeŽiaden

poplatok.

3. Poistený svojim podpisom potvrdzuje, Že poisťovateľ je oprávnený pocas trvania poistenia poskytovať
tretím osobám ĺnformácie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informácie o poistnej zmluve
v rozsahu - obchodné meno poisteného, adresa poisteného, lCo poisteného, číslopoistnej zmluvy,
poistný produkt, poistná suma a tieŽ informáciu o úhrade poistného.

4. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, Že:
a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplnéa pravdivé,

b) mu boli pred uzavretím poistnejzmluvy odovzdané:
- vyššieuvedené poistné podmienky, osobitné dojednania,
- lnformačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a

-

zd ravotnej sta rostl ivosti,

lnformačný dokument o poistnom produkte - Poistenie všeobecnej zodpovednostiza škodu,
Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
5. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopĺsoch, po jednom pre każdu zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a na znak toho, Že obsah tejto
Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a váŽnej vôlĺ, ju vlastnoruöne podpísali.

V Sobotišti, dňa 24.02.2021, 15.30 hod

V Bratislave

02.2021,

Jfuso nod

P

łJn

a.s.
10' tJ'13 60 Bratislavźl

poistnílďpoistený
Mgr. Dušan Horňák

starosta

Čísloobchodnej zmĺuvy
Meno získateľa:
C íslo získatel'a/panel
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Upisovatel' poistného rizika: lng' Zuzana Mesiariková
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Rcgittnálnv ťlľĺclr'eľcjnélro zclľĺr'otĺlíctr.aso ĺír'iĺolnv Sęnici (d'a}ĺj lvn
'"RÚVZ SE"). ako orgán pľislušný ĺa v-vt1anic
1lrlrctlcnillt poias l<ľízor'ej situĺicic v stivíslilsti s tlhľoz.ęĺrínrveľejllého ztlrĺviil ll' stl4rrio z clóvoĺĺtl o*hoľellia CoVID-l9
spÔsol:cnýln ktlĺ(lnar'íľuscłĺ
54($-{'9\J_! na ťtzelrłi Slovclnskej r*pubĺilty poc1ĺ'a tls1anovenia $ l;{a rrds. l v spo.ieni s 5\
ll ĺ:ds. 5 zakona č' 57812Ĺ}04 l.2,6 pĺ:sk.v_t<lr'ateliich ztiľavoĺltej starosÍlir'osĺi. zclľavotníckych pľacolłikoch^:itavovsiĺÝch

raklrr:
Ubľc S<lbcrtište. lĆ(): {)0.ll00 l8 (cl'alej len.,Žiaĺlateĺ"'), zĺl dria 3t.ĺ2.2Ü2t} o vyĺlanie povtllcĺlia lla
pľcl ĺit'lzkovan ię z,rlĺa r'oĺll íľkeho zariat1en ĺa sĺ poeĺl'a tlsĺalrovetria .ĺ l 5a ocls' ĺ zák.o na o poskytclvlte l'clc,h r,}..hovtÚ ę a r' súlacj ľ
s ustanclvenínl $ 7 oĺĺs.-'1 pĺsnr. a) boĺl 6. ákclno o posk-v*tovatel'och
Źia<lĺlsti olgarrizácie

žiatlnĺel'ĺlvi
Obcľ Sobolištľ

lČo 003
sąl

l00 l8. pľávna Íbľllla; obęc (otrecn1i trľatĺ)'luesto (mestský úĺarl),
.sidlułn l l' 90605 Sobotištę, Sĺĺ:vcnskĺiľc1rtrblika.

śĺ ťł! u

ĺLiľłlt' o rgą

n :

sĺttťz,rlclivĺgľ. Duśalr l-łclľňiik. tľvale lrłtonr

2l. 90605 SoboĺiŠĺe,Sĺovenská republikĺ.

povtll'tljľ tlńorlr nnslotltłjŕlľinl pĺl ĺloľrrčcnítohtĺr ľtlzhuĺlĺttltia
1r

15_0{13 l 0ü l ť_Ą00{l | :

ľl ołri ln

i

ľc vri ĺlz kov

oĺt be.ľoĺ,{ tll

ĺt t'

ĺd ľĺr_ o l n

Í

ľ lĺc zn ri ł ĺl tl tl i c

:

icsĺo

.l ntiĺ|Šĺt}ftrplť:l'łid:kĺ'unjei.'{ntigénor'ť
ĺcstavĺłlrieť()\1lD-l9. Krrltťrrny

ilolĺl. 8.90ó0'<

Sobr'tište

rotil roz.lrĺrtĺlluĺir'sł
1rĺ"lvłłŽtriezir ĺlĺrľtlĆ'tlnĆlr pľĺir'ĺ.'plĺltné.i*hc'zl'c.ľr,jnenilll nn trcbtlronr sitllc t{L'\,Z SE

oD0VODiYlll\lÍ]
\a

ĺlzellíSlĺlvenslĺ'cj ľg.prrbliky vlácĺou Slovenskej ľepubliky uznesęnĺĺtt
Slovenskej ľcpublíky č. lll z ll.03.20:0 dňoĺrl ĺ2'03'202Ĺ) a panclénlię clclroľeniĺ Ĺ-OVlD-l9 vyhláselle-i <llia
ll.0-1.20:0 gclteľálrrvm riaditęlbnt Svetovuii zĺ1ľĺrvotnĺcke.jul3anizácie a na ziiklĺcle žiaĺĺclsti()bce SobotiŚ1e' 90tí 05
Sob,;ĺiŠtcl l. lĆ0: (l0; l00 lS. ztl ĺĺl\il:] l.l:.202{}. ł:l r,.vtlatrie 1loĺ'cllclriĺt trn pľet,ńclzkovanie lnobilnćhcl otlbeľtlrćh<l nriestll
zákĺacĺe vy'hlásenia nlinloľiilĺĺlrcjsitttĺiciĺ'tna

vl;'icl.v

ohliaclka 1rriestoľor'nlobillrélrtl tltllleľilr'éh<l llricsta Ąg

i

l'tlitťtĺltcnt <ĺĺlnlc.9()605 ScltrotiŚtc 8' Na zákĺaĺ.|e ĺlhliaĺll<r,

.ł

pl'c'biehat' po<'ll'a pľiĺuŹcĺlćllopl19r ĺtilzkovćho porĺaĺ'liĺu.

v súvislosti s ťh()robotl (:0\;lD_l9
n}obiln;}p1 ocĺbeľľrýnrlĺlięsĺonrti
Poc'll'a

spa}s(tbťl)ÜLl koľollal,ĺľrlsonlSÄRS_CoV_2 pľe poskylovłnie klinickc.j rĺrikrobĺcllťlgie
SÜ805j-20Ż0-OZ3 zxl ĺińa 0l .t)4.2020 a poŹiadavky stanovenć zťlkonom ć.355j2()07 7..z'.

$ l5ĺ ocĺs, 5 záktllra č. 578ĺ'30Ü4

Z..ĺ.' t.lllkoniĺnie ĺl r'l.'ĺlanie povcllenio ĺ1a pľevádzkc)Vanie mobitnćbo odbľľcx,Ćhĺ'

nriesta sa nevzt'ahrrie spľár,ny poľiaĺ'ĺok'Pľoti ľozlroclnrttiu v lonrlĺl konaní nic.ię pľípustný opľavný pľĺ:strieclok.
vo výľclkovei Ĺ'asti Íohto ľĺlzhoilrltttia a porloIi1'p1ęy1idzlĺc'vanĺe nlobilnćho ĺldbeľor,éholniesta z dôvoc{tt ohrclzenia Veľejného

zĺlral'ia Il' strrpńĺ z dôr,ocltt och<lrenia ľ()\'tD - l9 spÔsobenyinr koľonar,íľtlsoll] SARS_Co\_-2 v zmysĺe citovanýoh
preĺĺpisov'

557' 905

0l

Selrico, wrł'rv,ľltl.zse.sk'

veľej nćliĺr z-rll'nvottlíct vił s<l si

tĺ |

illll

r' Sel

r ĺ

c i.

Na r'yĺlłltĺeĺtlillo ľozjlł_ltlnLttiR sa llľr'zt'ahtĺie :pľlivny poľiallillĺ a nie je vĺlĆi nenru pľĺptrstny'irpľavĺrý1rľtlsĺľietĺolĺ.

ľoučcniel
Pľoti toĺ}1u'o ľozhoclnutiu nie je nrożnépclc'lat'tlĺĺvolanie
Toĺo ľtlzhotlntrtie je pľesktinlatel nc sťlcioln.

lng. l'ltlbĺllnĺľŠaľabol<
poĺ,crcný' regioĺrłilny hygicnik

Dĺlľučrrjesa:

obec StrlrcĺiŚte' l l'

90(105

Sobcĺište

Rozhoclnutic ĺlostĺnti:
YŠeobeĺ-:ná zelľavotná poistl<ll,ňa. a.s' (0V1\4), Panónska cęstłl 2, 85 l04 Bľatisĺava- lngstskii čast'PcltľŹnllĺa
(-jnion zĺĺľĺr,otná
poist'ovr\l'a's. (ovi\4). Kłľa<ĺźiuĺova
l0' 8l453 Bľatislava
Tj'l:nvsk"Ý słnrosprńr,ny kľaj, Staľohájska lÜ.

9I7Ül

Trllar,a

ťł'łclpr. ĺtohl'ad nad zĺlravotlrou staľostlivost'otr, Żellova 2, 8:92.} Bľnĺislava_ lllestská Ćast' ĺ(uŽinov

zclľar'ottrá pĺrisťovrla. a.s. (()VIr'ĺ), Einslęinĺlva, 85 ĺ0l Bľatislava - męstská časťt ctľälka
NáľclĺlnéĹ:elllľurĺlzĺĺľavotníilĺĺ"vĺ":h
inlbľmriciĺ, tsrłĺisĺava'Lazaľetskir 26' 8l l09 Bľatisĺava- lnęstská last'Sĺaréj\.1ęstcl
ŠtntistickýťlľadSlor,gnskej ľepubliky, il'ĺĺleĺĺčovn
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