REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Čadci
Palárikova 1156, 02201 Čadca
v Čadci, dňa 7.4.2021
číslo: RH/2021/00978-5

Vyznačenie zmeny v povolení
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (ďalej len „RÚVZ CA“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyznačuje zmenu v povolení:
Nové znenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného dňa 10.2.2021 rozhodnutím číslo
RH/2021/00709-4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.2.2021:
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
M Pharm Company, s.r.o.
IČO 36436976, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Palárikova 2845/26A, 02201 Čadca, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ Martin Malicher, trvale bytom SNP 130/62, 02204 Čadca, Slovenská republika,
povoľuje prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
35-36436976-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Malá 67/1C, 02201 Čadca

Toto vyznačenie zmeny v povolení je súčasťou rozhodnutia vydaného RÚVZ CA pod č. RH/2021/00709-4 zo dňa
10.2.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.2.2021.

ODÔVODNENIE
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadosťou doručenou dňa 22.03.2021 požiadal o rozšírenie činnosti mobilného
odberového miesta o RT PCR testovanie v tom istom mieste prevádzkovania.
Keďže nedochádza k zmene druhu zdravotníckeho zariadenia, ani k zmene miesta prevádzkovania, nie je potrebné vydávať
nové rozhodnutie.
Žiadateľ k žiadosti predložil rozhodnutie RÚVZ CA č. RH/2021/00978-4 o návrhu na uvedenie priestorov mobilného
odberového miesta do prevádzky (antigénové testy, RT PCR testy).

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
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Doručuje sa:
M Pharm Company, s.r.o., Palárikova 2845/26A, 02201 Čadca
Vyznačenie zmeny v povolení dostanú:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Union zdravotná poisťovňa,a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 6353/3C, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

