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Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (cľalej len „ministerstvo")
49ko príslušný správny orgán na vvdanie povolenia podľa ustanovenia § 35 písm.
zákona NR SR č l 39/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach
ľitipripravkoch v znení neskoršich predpisov (cľalej len „zákon") v súčinnosti
ustanovením § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani v znení neskoršich
47r
- edpisov (d'alej len "zákon o správnom konaní") po zistení skutkového
*; flprávneho stavu rozhodlo nasledovne:
•čr

Žiadosti žiadateľa PHARMOS, a. s., so sidlom: 949 01 Nitra, Levická
*
,
shso
4p,IČ0:3.5 974.559,Štatutárnyoá,iredslaven:In.MariánGurina
k
-.,_
'3tálne občianstvo: SR, Ing. Henrich Ja.f.f,
občianstvo: SR
čá
'.-~..t..me
-,
.*
' ' -6zmenu povolenia na zaobcháckanie s omamnými látkami a psychotropnými
'•*itkami pre spoločnost. PHARMOS, a. s., so sidlom: 949 01 Nitra, Levická 1 1,
'tič
0: 35 974 559, (vydaného ministerstvom reg. č.: do-OPL-002/20 zo diia 04.
•rrt. 2020)
sa v súlade s § 10 ods. 2 v spojení s § 8 ods. 1 až 3 a § 9 ods. 1 a 3
,.
. ko na
vyhovuje a žiadateľovi sa
povo ľ uje
;41'
14+
14›!
*: veľkodistribácia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok
I4W
:1 z II. a IlL skupiny pri7ohy č. 1 zákona
1*;
!4+!

borný zástupca - prevádzkaNitra
armDr. JiH Korta
íimiesto trvalého pobytu:
4. p. iesto prechodného pobytu:
•Štátne občianstvo: SR

4;
44.
41

iif

Rodné čŕslo: .11~19

+}.
Odborný zástupca - prevádzka Ružomberok
Dáša Bubniaková
41niesto trvaléko pobytu:
4tátne občianstvo: SR
•7hdborný zástupca - prevádzka Košice
«gr. Zuzana Karlíková
;Oiesto trvalého pobytu:
-átne občianstvo: SR
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Rodné čhlo: .1111~

Rodné čŕsio:

Wiesto výkonu činnosti:
49 01 Nitra, Levická 11
434 01 Ružomberok - Rybárpok, Textilná 6172
J#40 11 Košice, MichaIovská 2
**
začatia činnosti:
:»eň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia.
4>1,-uh a rozsah činnosti:
sonamné látky a psyckotropné látky a pripravky 1L a 111. skupiny prĺlohy
a 1 zákona
.bruh omamných látok:
Oamné látky z 11. a IlL skupiny praohy Č. 1 zdkona a prIpravky
t;-ich obsahom
;fruh psychotropných látok:
:4xychotropné látky z II. a IIL skupiny praoky 1 zdkona a pripravky
tpíck obsahom
:fkvinnosti držiteľa povolenia na zaobchádzanie s omamnými látkami a
`ig.tŕychotropnými látkami sú uvedené v ustanovení § 14 zálcona.
iMom právoplatnosti tohto rozhodnutia sa zrušuje povolenie na
lioobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami reg. č.: do-OPL-002/20 zo
#la 04. 02. 2020.
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. Odôvodnenie:
.
žiadater listom zo dňa 17. 02. 2022, ktorý bol ministerstvu doručený dňa
t8. 02. 2022 pod č.: SFaLP-Z013525/2022/OF a po dopineni dokladov dňa 25
2. 2022 požiadal ministerstvo o zmenu odborného zástupcu pre miesto výkonu
Innosti v Ružomberku - Rvbárpole, Textilná 6172 v povolenŕ na zaobchádzanie
Omamnými látkami a psychotropnými látkami.
4.
..,
.,
Po preskzimaní žiadosti a jej príloh správny orgán zistil, že žiadater spini/
j ákonom stanovené podmienky v zmysle ustanovení § 10 ods. 2 v spojenŕ s § 8
.1.s.. 1 af.- 3 zákona na vydanie povolenía podra § 9 ods. 1 a 3 zákona.
4:,!
Podra § 47 ods. 1 zálcona o správnom konanŕ .,rozhodnutie musí obsahovať
Z:, ok, odôvodnenie a poučenie o odvolani (rozklade). Odávodnenie nie je
trebné, ak sa všetkým účastnŕkom konania vyhovuje v pinom rozsahu.
Vzhradom na to, že žiadater spinil zákonom stanovené podmienky na
*
.vydanie povolenia, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo sýroku tohto
*ozhodnutia.
.[...
oučenie:
:Proti tomuto rozhodnutiu je v sú1ade s § 61 ods. 1 zákona o správnom konanŕ
*znení neskoršich predpisov možné podat' rozklad v lehote 15 dní od jeho
4o
ručenia a to na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republikv, 837 52
gratislava, Limbová 2.
.Toto rozhodnutie nie je preskúmaterné súdom podra zákona č. 162/2015 Z. z.
ra‘nv
. ' sud
- n1'• poriadok, pokial nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
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