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ROZHODNUTIE 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3  

ods. 1 písm. b)  a podľa § 5 ods. 4 písm. o) zákona 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 „zákon č. 355/2007 Z. z.“) preskúmal žiadosť účastníka konania 

spoločnosti GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín  - 

Mliečno, IČO: 46 059 105 (ďalej len „GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 

250/76, Šamorín  - Mliečno“), v zastúpení spoločnosti ENVIRO SPEKTRUM, s.r.o., Opálová 

35, 040 11 Košice - Západ, IČO: 51 215 268, zo dňa 28.02.2018, doručenú dňa 02.03.2018 o 

súhlas so žiadosťou o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov 

obsahujúcich azbest zo stavieb. 

Žiadosti spoločnosti GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, 

Šamorín  - Mliečno zo dňa 28.02.2018, doručenej dňa 02.03.2018   sa  v y h o v u j e   a  

žiadateľovi  sa  podľa  § 41 ods. 5 a podľa § 41  ods. 7 písm. a), b) a c) zákona  č. 355/2007 Z. 

z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov vydáva toto  
 

OPRÁVNENIE  
 

na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch 

budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému, na 

odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez 

súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska 

vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a na odstraňovanie azbestu 

alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených 

priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného 

vysávača.  

Oprávnenie sa udeľuje na dobu neurčitú. 

O d ô v o d n e n i e 
 

Spoločnosť GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, Šamorín  - 

Mliečno, požiadala podaním zo dňa 28.02.2018, doručeným dňa 02.03.2018 v zmysle § 41 

ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo 

materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.  

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preskúmal predmetnú žiadosť 

a zistil, že spoločnosť GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, Šamorín  - 

Mliečno predložila výpis z obchodného registra zo dňa 07.02.2018 (oddiel: Sro, vložka číslo: 

27061/T, vydal Okresný súd Trnava). Ďalej spoločnosť GENESIS POZEMNÉ STAVBY, 

s.r.o., Pešia cesta 250/76, Šamorín  - Mliečno predložila plnú moc vo veciach potrebných pre 

získanie oprávnenia, vrátane podpisovania písomností a na prevzatie oprávnenia, ktorú dňa 

01.02.2018 udelil Robert Gönz - konateľ spoločnosti POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 



250/76, Šamorín  - Mliečno pre spoločnosť ENVIRO SPEKTRUM, Opálová 35, 040 11 

Košice – Západ, IČO: 51 215 268. 

Počas odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa bude 

používať odsávacie zariadenie a filtračné zariadenie s elektrickou pohonnou jednotkou 

a s HEPA filtrom, zariadenie na kontinuálne meranie a zaznamenávanie podtlaku 

v kontrolovanom pásme, priemyselný vysávač s HEPA filtrom, vysokotlakové bezvzduchové 

striekacie zariadenie a 3 komorový systém vstupu a výstupu do/z kontrolovaného pásma. Pred 

odstraňovaním azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa použijú prípravky 

na zapúzdrenie materiálov s obsahom azbestu zo stavieb a na fixáciu zostatkových vlákien po 

odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest  zo stavieb. 

Zodpovedná osoba spoločnosti GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 

250/76, Šamorín - Mliečno za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov 

obsahujúcich azbest zo stavieb je Robert Gönz, Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín  - 

Mliečno. Zodpovedná osoba absolvovala odbornú prípravu v rozsahu § 9 nariadenia vlády  

Slovenskej  republiky  č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 

s expozíciou azbestu pri práci (Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho 

programu ďalšieho vzdelávania zo dňa 31.03.2017, Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J. 

Stanislava 1, 841 05 Bratislava) a lekársku preventívnu prehliadku na posúdenie zdravotnej 

spôsobilosti na prácu s azbestom (MUDr. Milan Drugda, 930 30 Rohovce 163). Odber, 

prepravu a zneškodňovanie stavebných odpadov s obsahom azbestu bude vykonávať 

spoločnosť BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 (Zmluva o vývoze 

a zneškodnení odpadu č. 51696 zo dňa 14.02.2018). Odber vzoriek, meranie a hodnotenie 

obsahu azbestových vlákien v ovzduší bude vykonávať Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra  (Potvrdenie č. NRC-18/003807 

zo dňa 09.02.2018). 

Podľa posúdenia predloženej dokumentácie návrh postupu na odstraňovanie azbestu 

alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vyhovuje podmienkam, ktoré sú určené 

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.  

Žiadateľ zaplatil správny poplatok dňa 21.03.2018.  

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odoberie oprávnenie podľa § 41 

ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z., ak spoločnosť GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia 

cesta 250/76, Šamorín  - Mliečno, závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne 

záväzné právne predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou a podmienky na vykonávanie 

činnosti.   
 

Poučenie: 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 

dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská 

cesta 52, 826 45 Bratislava. 

 Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. 

 

Doručí sa do vlastných rúk:  

ENVIRO SPEKTRUM, s.r.o. 

Opálová 35 

040 11 Košice - Západ 

                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.         

           hlavný hygienik Slovenskej republiky 
 


