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Číslo: HŽP/8813/2022                                                                            Bratislava, 17.06.2022  

 

                                                   R O Z H O D N U T I E  

 

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 

(ďalej len „RÚVZ“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c/ v spojení 

s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm.g) zákona NR SR .č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ zák.č. 355/2007 Z.z.“), vo veci posúdenia návrhu účastníka konania 

SLUŽBY MODRA, s.r.o., Šúrska 5, 900 01 Modra (IČO: 43 805 426) zo dňa 04.05.2022 

podľa § 13 odsek 4 písm. a) a b) zák. č. 355/2007 Z.z. ako aj   § 46 a § 47 zákona. č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“) takto  

  

                                                              r o z h o d o l : 

 

 Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák.č. 355/2007 Z.z. návrhu účastníka konania -        

SLUŽBY MODRA, s.r.o., Šúrska 5, 900 01 Modra (IČO: 43 805 426) sa vyhovuje 

a s uvedením priestorov letného kúpaliska na Kalinčiakovej ulici v Modre počas kúpacej 

sezóny 2022 v období od 18.06.2022 do 31.08.2022 do prevádzky sa súhlasí. 

Zároveň podľa § 13 ods. 4 písm.b) zák.č. 355/2007 Z.z. sa  schvaľuje prevádzkový 

poriadok pre činnosť predmetného zariadenia.  

  

                                                          O d ô v o d n e n i e : 

 

 Účastník konania SLUŽBY MODRA, s.r.o., Šúrska 5, 900 01 Modra                        

(IČO: 43 805 426) požiadal návrhom doručeným dňa 06.05.2022 podľa § 52 ods.1 písm.b) a  

e) zákona č. 355/2007 Z.z. tunajší orgán verejného zdravotníctva o súhlas na uvedenie 

priestorov letného kúpaliska na Kalinčiakovej ulici v Modre počas kúpacej sezóny 2022 

v období od 18.06.2022 do 31.08.2022  do prevádzky a schválenie prevádzkového poriadku. 

Z dôvodu, že v predmetnej veci bol správny orgán povinný spoľahlivo zistiť skutkový 

stav veci, oznámil listom zn. HŽP/8813/2022 zo dňa 03.06.2022 účastníkovi konania, že 

v predmetnej veci rozhodne v lehote do 60 dní odo dňa začatia správneho konania.      

Po preskúmaní spisového materiálu a na základe miestnej ohliadky vykonanej 

odbornými pracovníkmi tunajšieho úradu dňa 09.06.2022, vrátane laboratórnych výsledkov 

bazénovej vody (protokol o skúške vzorky č. 2206/B/350 - detský bazén, č. 2206/B/349 - 

hlavný bazén, zo dňa 17.06.2022, spracovateľ: Aqaseco, s.r.o., Bernolákovská 18/A, 900 28 

Ivanka pri Dunaji) bolo zistené, že ide o účelové zariadenie s kapacitou 300 návštevníkov, 

ktoré z hľadiska celkovej vybavenosti, režimových opatrení podľa návrhu prevádzkového 

poriadku a vstupnej kvality bazénových vôd spĺňa požiadavky vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z.z. 

o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, 

vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom 

kúpalisku. 

Predložený prevádzkový poriadok zohľadňuje zásady ochrany zdravia návštevníkov 

kúpaliska a je vypracovaný v súlade s § 8 ods. 9 vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z.z. 

o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, 

vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom 

kúpalisku. 



 

 

Počet plavčíkov je v súlade s § 19 ods. 9 písm. n) bod 2 zák. č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Pracovníci disponujú predpísanou odbornou a zdravotnou spôsobilosťou podľa § 22 

vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole 

prenosných ochorení. 

Z uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

Účastník konania sa upozorňuje, že je povinný priebežne plniť nasledovné 

povinnosti: 

 

1. Priebežne predkladať  laboratórne výsledky  kvality vody z bazénov v zmysle vyhl. MZ SR 

č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na 

prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku  

a na umelom kúpalisku. 

 

2. Zabezpečovať vyhovujúcu hygienickú úroveň poskytovaných služieb a hygienicko-

prevádzkový režim na kúpalisku v zmysle zásad prevádzkového poriadku počas celej sezóny. 

 

 

P o u č e n i e : 
 

Podľa § 53 a § 54 zák. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať 

odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia  na Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava hl.mesto so sídlom v Bratislave,  ktorý rozhodnutie vydal. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho 

poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Eva Fitzová, MPH 

        poverená vykonávaním funkcie                                          

        regionálnej hygieničky 

 

 

 

Rozhodnutie dostane: 

SLUŽBY MODRA, s.r.o. 

Šúrska 5 

900 01 Modra 
 

 

 
Správny poplatok bol uhradený vo výške 50 eur /Potvrdenie o úhrade správneho 

poplatku/. 

 

 

 


