
     Oznámenie výsledku vybavenia petície 

Petícia 1/2016 

 

Vybavovateľ petície: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej 

Vsi (ďalej len RÚVZ), A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves 

 

Názov petície: Vyjadrenie nesúhlasu so vznikom pediatrickej ambulancie v bytovom komlexe 

VillaNova ,,B“ v Spišskej Novej Vsi.  

 

Text:  Vyjadrenie nesúhlasu obyvateľov bytového domu VillaNova ,,A“ – Medza 3444/10, 

,,B“ – Medza 3445/11, ,,C“ – Medza 3446/12 v Spišskej Novej Vsi so zriadením pediatrickej 

ambulancie v polyfunkčnom priestore bytového domu VillaNova ,,B“ - Medza 3445/11 

v Spišskej Novej Vsi.  

 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 40 

 

Dátum doručenia:  12.05.2016 

 

Dátum vybavenia: 14.06.2016 

 

Spôsob vybavenia:  § 5  ods. 5  zákona č. 85/1990 Zb. o  petičnom  práve  v znení neskorších 

predpisov 

 

Zdôvodnenie vybavenia:  
 

RÚVZ   po prijatí posúdil predmetnú petíciu z hľadiska materiálnych a formálnych náležitostí 

petície  určených  príslušnými ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o petičnom práve“)  a  zistil,  že podanie označené 

ako „Vyjadrenie nesúhlasu  so  vznikom  pediatrickej  ambulancie  v  bytovom komlexe 

VillaNova ,,B“ v Spišskej Novej Vsi“ je  petíciou  podľa  zákona  o petičnom  práve,  nakoľko  

v    zmysle ustanovenia § 1  ods. 1  zákona  o petičnom  práve „Každý   má  právo  sám  alebo 

s  inými  obracať  sa   vo   veciach   verejného  záujmu   alebo   iného  spoločného   záujmu  so  

žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci“.  

Obyvatelia bytového domu  VillaNova ,,A“ – Medza 3444/10, ,,B“ – Medza 3445/11, ,,C“ – 

Medza 3446/12 v Spišskej Novej Vsi  podporili petíciu, ktorej predmetom je vyjadrenie 

nesúhlasu so zriadením pediatrickej ambulancie v polyfunkčnom priestore bytového domu 

VillaNova ,,B“ - Medza 3445/11 v Spišskej Novej Vsi.  

 

RÚVZ bol vecne príslušný predmetnú petíciu vybaviť podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom 

práve. Pri prešetrovaní petície RÚVZ zistil nasledovné skutočnosti: 

- predmetný nebytový priestor, vchod č. 11, priestor č.12 – POL 1 sa nachádza na prízemí 

v polyfunkčnom bytovom dome VillaNova ,,B“,  je skolaudovaný (kolaudačné 

rozhodnutie č. 20-5334-4/2012-JS zo dňa 28.12.2010) a učený na podnikanie 

- RÚVZ vydal súhlasné záväzné stanovisko č. 2012/02710 – 10 zo dňa 05.12.2012  k 

predmetnej kolaudácii 

- toho času je uvedený nebytový polyfunkčný priestor vo vlastníctve spoločnosti 

MEDISEF s.r.o., Pavla Suržina 69/4, Smižany 



 

- do dnešného dňa nebol RÚVZ doručený návrh na uvedenie priestorov pediatrickej 

ambulancie do prevádzky 

- RÚVZ až po doručení vyššie uvedeného návrhu bude posudzovať, či predmetný návrh  

spĺňa všetky náležitosti stanovené zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

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

a predpismi vydanými na jeho vykonanie 

 

 

Záverom uvádzame, že petícia je neopodstatnená. 

 

    

 Dátum zverejnenia: 22.06.2016 

 

 

 


