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REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA 

so  sídlom  v   SPIŠSKEJ  NOVEJ  VSI 

A. Mickiewicza 6,   052 20  Spišská Nová Ves 

Číslo: E/NN-12648/3030/2020-15532/2020  V Spišskej Novej Vsi dňa: 18.12.2020 

vybavuje: MUDr. Hudáková   

Telefón: 053/4170255   

 

 

 

                                          R o z h o d n u t i  e  

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi ako vecne  

a miestne príslušný orgán podľa  § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod č. 35 a § 6 

ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 

„zákon  č. 355/2007 Z.z.“),  vo   veci  posúdenia  návrhu   účastníka  konania   St. Crux 

Pharma, s.r.o., Odorín 115, IČO: 36 67 298, doručeného dňa 18.11.2020, na  uvedenie 

priestorov Výroba – adjustácia kozmetických prípravkov, farmaceutických surovín 

a výživových doplnkov Vajanského 19, Spišská Nová Ves do prevádzky a na schválenie 

prevádzkového poriadku  pre Výrobu – adjustáciu kozmetických prípravkov, farmaceutických 

surovín a výživových doplnkov Vajanského 19, Spišská Nová Ves,   takto 

 

r o z h o d o l   

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi podľa § 13 

ods. 4 písm. a), písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. a § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Z.z. 

o správnom konaní v znení neskorších  právnych predpisov (ďalej len „správny poriadok") 

súhlasí s návrhom účastníka konania  St. Crux Pharma, s.r.o., Odorín 115, IČO: 36 67 298, 

doručeného dňa 18.11.2020, na  uvedenie priestorov Výroba – adjustácia kozmetických 

prípravkov, farmaceutických surovín a výživových doplnkov Vajanského 19, Spišská Nová 

Ves do prevádzky  a schvaľuje sa prevádzkový poriadok pre  Výrobu – adjustáciu 

kozmetických prípravkov, farmaceutických surovín a výživových doplnkov Vajanského 19, 

Spišská Nová Ves. 

  

O d ô v o d n e n i e: 

 

Žiadosťou zo dňa 16.11.2020, doručenou dňa 18.11.2020, predložil účastník konania      

St. Crux Pharma, s.r.o., Odorín 115, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so  sídlom  

v Spišskej Novej Vsi (ďalej len RÚVZ) návrh na uvedenie priestorov Výroba – adjustácia 

kozmetických prípravkov, farmaceutických surovín a výživových doplnkov Vajanského 19, 

Spišská Nová Ves  do prevádzky a návrh na schválenie prevádzkového  poriadku pre Výrobu 

– adjustáciu kozmetických prípravkov, farmaceutických surovín a výživových doplnkov 

Vajanského 19, Spišská Nová Ves.  

Zo žiadosti účastníka konania, predložených dokladov a výsledkov miestneho šetrenia 

vykonaného odbornými zamestnancami RÚVZ dňa 18.12.2020 v priestoroch Výroba – 

adjustácia kozmetických prípravkov, farmaceutických surovín a výživových doplnkov 

Vajanského 19, Spišská Nová Ves boli zistené nasledovné skutočnosti:  
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Posudzované priestory  sú umiestnené v objekte na ulici Vajanského 19, Spišská Nová 

Ves. Objekt ma dve nadzemné podlažia a jedno podzemné. Vstup je samostatný. 

Dispozičné členenie 1 NP: Vstup so zádverím má plochu 6,56m2. Chodba má plochu 7,06m2. 

Schodisko má plochu 5,55m2. Šatňa má plochu 7,50m2,  vybavená je  toaletou a umývadlom 

s prívodom tečúcej teplej a studenej vody (súčasťou je priestor s výlevkou). Adjustácia má 

plochu 12 m2, vybavená  je umývadlom s  prívodom tečúcej teplej a studenej vody. Miestnosť 

na balenie,  plnenie, etikáciu a kontrolu kvality má 22 m2. Miestnosť na expedíciu má plochu 

12 m2. Miestnosť - sklad na reklamácie má plochu3,85 m2. 2 NP: Predsieň – zádverie má 

plochu 3,26 m2. Chodba má plochu 7,53m2. Kúpeľňa má plochu 2,47m2, vybavená je vaňou 

a umývadlom s prívodom tečúcej teplej a studenej vody. Samostatná toaleta. Kancelária 1 má 

plochu 15,12m2, vybavená je drezom s prívodom tečúcej teplej a studenej vody. Kancelária 2  

má plochu 26,62m2. Denná miestnosť a šatňa má plochu 19,77m2. PP: plynová kotolňa a  

vodáreň. 

  Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie je riešené napojením na verejné  

inžinierske siete Mesta  Spišská Nová Ves. Vetranie  priestorov je priame, osvetlenie denné 

a umelé, steny sú vymaľované, okolo umývadiel je keramický obklad, podlahy ľahko 

umývateľné z keramickej dlažby a marmolitu. Svetlá výšky je 3m. Vykurovanie priestorov 

ústredné, napojené na vlastnú plynovú kotolňu. 

 Uvedené priestory vyhovujú umiestnením, technickými a prevádzkovými 

podmienkami požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 128/2012 Z.z., o požiadavkách na správnu 

výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax 

  Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. ak v tomto zákone nie je 

ustanovené inak regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o návrhoch na uvedenie 

priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní. 

Podľa § 13 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. ak v tomto zákone nie je 

ustanovené inak regionálny úrad verejného zdravotníctva schvaľuje prevádzkové poriadky a 

návrhy na ich zmenu. 

Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. fyzické osoby - podnikatelia a 

právnické osoby sú povinné predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie 

príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa 

vykonávania posudzovaných opatrení a činností. 

Podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. fyzické osoby - podnikatelia a 

právnické osoby sú povinné vypracovať prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon, 

a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na 

jeho zmenu. 

Na   základe  vykonaného dokazovania z ohliadky vykonanej dňa 18.12.2020                

v priestoroch Výroba – adjustácia kozmetických prípravkov, farmaceutických surovín 

a výživových doplnkov Vajanského 19, Spišská Nová Ves,  návrhu účastníka konania a 

predložených dokladov, má správny orgán za preukázané, že účastník konania splnil 

povinnosti stanovené platnými právnymi predpismi na úseku verejného zdravotníctva na 

uvedenie priestorov Výroba – adjustácia kozmetických prípravkov, farmaceutických surovín 

a výživových doplnkov Vajanského 19, Spišská Nová Ves  do prevádzky a na  schválenie 

prevádzkového  poriadku pre  Výrobu – adjustáciu kozmetických prípravkov, 

farmaceutických surovín a výživových doplnkov Vajanského 19, Spišská Nová Ves. 

 

Na základe vyššie uvedeného bolo vo veci návrhu účastníka konania rozhodnuté tak, 

ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie:    

 Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote do             

15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves. 

 Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom podľa tretej časti Správneho 

súdneho poriadku  a to po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

        MUDr. Renáta Hudáková  

        regionálny hygienik 

 

 

 

 

  

Doručí sa: 

- St. Crux Pharma, s.r.o., 053 22 Odorín 115 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves 

- RÚVZ Spišská Nová Ves, odd. epidemiológie 

- RÚVZ Spišská Nová Ves, odd. HV 

 

 

 

 


