Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania
1. Výstavba/prestavba budovy zariadenia spoločného stravovacia („ZSS“/
prevádzkovateľ potravinárskeho podniku „PP“) – body 1.1 až 1.4.
2. Uvedenie priestorov do prevádzky – bod 2.
Pri novej stavbe s umiestnením potravinárskeho podniku (výroba potravín, materiálov
a predmetov určených na priamy styk s potravinami, skladovanie potravín, predaj
potravín) alebo zariadenia spoločného stravovania je priebeh schvaľovacieho konania
nasledovný:
Postup konania

Povinnosť
Stanovisko RÚVZ
investora/žiadateľa
1.1 Výstavba novej budovy Investor/stavebník*
je
povinný požiadať RÚVZ
Záväzne stanovisko
Územné konanie stavby
o vydanie
záväzného
alebo
stanoviska k umiestneniu
Územné konanie stavby stavby.
zlúčené so stavebným
konaním
Záväzné stanovisko je
jedným z podkladov pre
vydanie
rozhodnutia
o umiestnení
stavby
stavebným úradom.
Forma
a náležitosti
žiadosti sú uvedené na web
stránke ÚVZ SR, RÚVZ ,
na portáli www.slovensko
Náležitosti žiadosti definuje
§ 13 ods. 5 zákona
č. 355/2007 Z. z., pričom
RÚVZ si podľa § 13 ods. 6
tohto
zákona
môže
vyžiadať ďalšie doklady
potrebné
na
vydanie
záväzného stanoviska.
Povinná príloha:
projektová dokumentácia
Žiadosť podať elektronicky
cez portál www.slovensko,
alebo písomne v listinnej
podobe
na
príslušný
RÚVZ.
1.2
Stavebné
stavby

konanie Vo vzťahu k orgánom RÚVZ sa k stavebnému
verejného
zdravotníctva konaniu
stavby

žiadna

nevyjadruje.
Konzultácia na RÚVZ –
nie je povinná.
1.3 Zmena účelu využitia Investor/stavebník
je
Záväzne stanovisko
existujúcej budovy
povinný požiadať RÚVZ
o vydanie
záväzného
stanoviska k zmene účelu
využitia stavby.
Záväzné stanovisko je
jedným z podkladov pre
vydanie
rozhodnutia
o zmene účelu využitia
stavby stavebným úradom.
Forma
a náležitosti
žiadosti sú uvedené na web
stránke ÚVZ SR, RÚVZ,
na portáli www.slovensko.
Náležitosti žiadosti definuje
§ 13 ods. 5 zákona
č. 355/2007 Z. z., pričom
RÚVZ si podľa § 13 ods. 6
tohto
zákona
môže
vyžiadať ďalšie doklady
potrebné
na
vydanie
záväzného stanoviska.
Povinná príloha:
projektová dokumentácia
Žiadosť podať elektronicky
cez portál www.slovensko,
alebo písomne v listinnej
podobe na príslušný RÚVZ
1.4 Kolaudácia stavby

Investora/stavebník
je
povinný požiadať RÚVZ
o vydanie
záväzného
stanoviska ku kolaudácii
stavby.
Záväzné stanovisko je
jedným z podkladov pre
vydanie
kolaudačného
rozhodnutia
stavebného
úradu.
Forma

a

náležitosti

Záväzne stanovisko

žiadosti sú uvedené na web
stránke ÚVZ SR, RÚVZ,
na portáli www.slovensko
Náležitosti žiadosti definuje
§ 13 ods. 5 zákona
č. 355/2007 Z. z., pričom
RÚVZ si podľa § 13 ods. 6
tohto
zákona
môže
vyžiadať ďalšie doklady
potrebné
na
vydanie
záväzného stanoviska.
Povinná príloha: závisí od
druhu, rozsahu stavby a
prevádzky – sú uvedené
v záväznom
stanovisku
k územnému
konaniu
stavby
(napr.
doklad
o zdravotnej
bezpečnosti
pitnej vody)
Žiadosť podať elektronicky
cez portál www.slovensko,
alebo písomne v listinnej
podobe
na
príslušný
RÚVZ.
2. Uvedenie priestorov
do prevádzky

Prevádzkovateľ**je
Rozhodnutie
vydané
povinný požiadať RÚVZ v správnom konaní
o uvedenie priestorov do
prevádzky
Forma
a náležitosti
žiadosti sú uvedené na web
stránke ÚVZ SR, RÚVZ ,
na portáli www.slovensko
Náležitosti žiadosti definuje
§ 13 ods. 5 zákona
č. 355/2007 Z. z., pričom
RÚVZ si podľa § 13 ods. 6
tohto
zákona
môže
vyžiadať ďalšie doklady
potrebné
na
vydanie
záväzného stanoviska.
Povinná príloha: závisia od
druhu, činnosti prevádzky

Prevádzkovateľ je povinný
vypracovať prevádzkový
poriadok, ktorý podlieha
schvaľovaniu
* Investor/stavebník alebo **Prevádzkovateľ je fyzická osoba oprávnená na podnikanie
alebo právnická osoba

