
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie SNP 23, 97401 Banská BystriqaL_. ~ __~. _ .,__`__

Rozhodnu.ie o zrušení povolenia

Banskobystrický  samospTávny  kraj  so  sídlom  v  Banskej  Bystrici  ako  vecne  pn'slušný

§  11  ods.  2  a  §  21  ods.  1  a ods.  2  zákona č.  578/2004 Z.  z.  o  poskytovatel'och zdravotnej  starostlivosti,  zdravotníckych
pracovníkoch,  stavovských  organizáciách  v  zdravotnĺctve  a o  zmene  a doplneni'  niektorých  zákonov  v  2nenĺ  neskoľších
predpisov (ďalej  len „zákon č.  578/2004 Z.  z."), v spojení s ustanoveni'm  §  46 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konani'
(správny poriadok) podl'a ustanovenia §  19 ods.  1  pĺsm. a) a ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. rozhodol takto:

poskytovatel'ovi zdravotnej sta rost]ivosti

GP - DENT. s.r.o.
lč0 45324468, prá"a/oma Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sĺ'd/o" Ul. 29. augusta 617/12, 96301  Krupina, Slovenská republika,
šlaluláw orgán:

Aona/eľ MUDr. Jozef virec. trvale bytom Majerslý rad 672/72, 96301 Knipina, Slovenská republika,
AonaíeľMUDr. Vlasta Vírecová, trvale bytom Majerský rad 672/72, 96301  Krupina, Slovenská republika,

ruší dňom 31.12.2021 povoleDie m pľevádzkovanie zdravotníckebo zariadenia
vydané dňa 13.12.2019 rozl)odnutím čĺs]o 08883/2019/

ODDZ-0002, ktoré nadobudlo pľávoplatnost' dňa 19.12.2019.

ODÔVODNENIE

Banskobystrický  samosprá`my  kraj  so si'dlom v Banskej  Bystrici  vydal  pod č.  08883/2019/ODDZ-0002  dňa  13.12.2019,
ktoré nadobudlo  pTávoplatnost. dňa  19.12.2019  spoločnosti  GP  -DENT,  s.r.o.  so sídlom  Ul.  29.  augusta 617/12,  963  01
Krupina, zastúpenej štatutámym orgánom - konateľmi spoločnosti MUDr. Jozefom Virecom, naTodeným  11.1 1.1954, trvale
bytom Majerský rad 672/72, 963 01  Krupina a MUDr. Vlastou Virecovou, narodenou 03.12.1954, trvale bytom Majerský
rad 672/72, 963 01  KTupina, rozhodnutie o povolenĺ na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ambulancie zubného
lekárstva s odbomým  zameraním  zubné lekárstvo s miestom prevádzkovania zdravotnĺckeho zariadenia Ul. 29.  augusta
617/12, 963 01 Krupina, s odbomým zástupcom za poskytovanie zdravotnej starostlivosti MUD]. Jozefom Virecom.

Banskobystriclý samosprávny kraj  so  si'dlom v Banskej  Bystrici prijal dňa 27.10.2021  žiadosť spoločnosti GP -DENT,
s.r.o.   so  sĺdlom  Ul.   29.   augusta  617/12,  963   01   Krupina,  zastúpenej   štatutámym  orgánom  -  konatel'mi  spoločnosti
MUDr.   Jozefom   Virecom,   narodeným   11.11.1954,   trvale   bytom   Majerský  rad   672/72,   963   01   Krupina  a  MUDr.
Vlastou  Virecovou,  narodenou  03.12.1954,  trvale  bytom  Majerský  rad  672/72,  963  01  Krupina  o  z"šenie  povolenia
na prevádzkovanie zdravotnĺckeho zariadenia.  ambulancie zubného lekárstva s odbomým  zameranĺm zubné lekárstvo s
miestom prevádzkovania Ul. 29. augusta 617/ 12, 963 01  Krupina, dňom 31.12.2021.

Vecne    príslušným    orgánom    na    vydanie    povolenia    na    prevádzkovanie    zdravotnĺckeho    zariadenia,    ambulancie
špecializovanej je podl'a §  11  ods. 2 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z„ samosprávny kraj.

Na konanie v pivom  stupni podl'a  §  21  ods.  1  zákona č.  578/2004 Z.  z. je prĺslušný  samosprávny kraj  a podl'a  §  21  ods.

2 citovaného zákona na konanie vo veciach. v ktorých rozhodovanie patri. do pôsobnosti samosprávneho kraja, je miestne

príslušný samospTávny kraj podl'a miesta pi.evádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

Orgán  príslušný  na  vydanie  povolenia podľa  §   19  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  578/2004  Z.  z.  zniší  povolenie,  ak  dTžitel'

povolenja požiada  o  znišenie  povolenia;  Žiadosť o  zrušenie  povolenia je držitel' povolenia povinný  podať najmenej  dva
mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie znišiť.

Na základe uvedeného Banskobystrický  samosprávny kraj  so sídlom v Banskej  Bystrici rozhodol tak, ako sa uvádza vo
výrokovej časti tohto ľozhodnutia.
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poučenie:

Podl'a § 54 ods. 2 zákona č. 7 l /1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisovje možné proti tomuto rozhodnutiu

podať odvolanie na Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 v Banskej Bystrici v lehote 15 dní odo dňa
jeho oznámenia. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní ľiadnych oi)ravných prostriedkov preskúmatel'né súdom.

/:f:,ť\ _  F.J
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Doručuje sa:
GP -DENT, s.r.o., Ul. 29. augusta 617/12, 96301  Krupina

Rozhodnutie dostanú :
Všeobecná zdravotná poist'ovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava -mestská časť Petržalka
Union zdravotná poisťovňa,a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava
S]ovenská komora zubných lekárov, Fibichova  14, 82105 Bratis]ava -mestská časť Ružinov
Mesto Krupina, Svätotrojičné námestĺe, 96301  KTupina
Úrad pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
DÔVERA zdravotná poist'ovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101  BTatislava -mestská časť Petržalka
Národné centrum zdravotníckych infomáciĺ, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatistický úrad Slovenskej repub[iky, Lamačská č-esta 6353/3C, 8-4104  Bratislava -mestská čäsť Karlova-Ves
Daňo`p7 úi.ad Banská BystTica -kontaktné miesto Krupina, Kuzmányho 4, 963  01  KTupina
Ministerstvo zdravotni'ctva SR, Limbová 2, 83752 Bratislava -mestská časť Nové Mesto


