MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 01405/2003/IKŽ

Bratislava, dňa 28.11.2003

ROZHODNUTIE
Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo“) ako vecne príslušný
orgán štátnej správy podľa § 65a ods. 3 zákona Národnej rady SR č.277/1994 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti v znení v znení neskorších predpisov o žiadosti spoločnosti
Stredoslovenské žriedla, a.s. Budiš, 038 23 Dubové pri Turčianskych Tepliciach
značky SSŽ/03/06/ÚMV-VH zo dňa 30.07.2003, doplnenej listom značky
SSŽ/03/07/ÚMV-VH zo dňa 01.10.2003 o súhlas s technológiou úpravy produktov
prírodných zdrojov minerálnej stolovej vody s označením B-5 a B-6 v obci Budiš,
Fatra II. (vrt BJ–2) v obci Martin – Záturčie a prírodného liečivého zdroja z vrtu BJ-4
v obci Martin – Záturčie
rozhodlo
takto:
Žiadosti spoločnosti Stredoslovenské žriedla, a.s. so sídlom Budiš, 038 23
Dubové pri Turčianskych Tepliciach (ďalej len „využívateľ“), IČO:31 640 940,
zastúpenej predstavenstvom: Ing.Zdenek Kopáčik, Hany Meličkovej 1/H, Bratislava,
Jaroslav Fidrik, Horné Rakovce 1376/5, Turčianske Teplice, Jozef Rišian, Borcová
14, Jazernica sa vyhovuje a p o v o ľ u j e sa vykonávanie úpravy produktov
prírodných zdrojov minerálnej stolovej vody s označením B-5 a B-6 v obci Budiš
odželezňovaním oxidáciou kyslíkom
s následnou filtráciou a reintrodukciou prírodného oxidu uhličitého
a prírodného zdroja minerálnej stolovej vody Fatra II. (vrt BJ–2) v obci Martin –
Záturčie a prírodného liečivého zdroja z vrtu BJ-4 v obci Martin – Záturčie (ďalej len
„zdroje“)
reintrodukciou prírodného oxidu uhličitého.
Povolenie sa vydáva na dobu 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Týmto rozhodnutím ministerstvo súčasne ruší povolenie úpravy produktov
prírodných zdrojov minerálnej stolovej vody s označením B–3, B–4 a B-5 v obci
Budiš č.: M/3262/2001/IKŽ-683 zo dňa 27.07.2001.
Podľa § 65a ods. 9 a 11 sa využívateľovi zdrojov určujú tieto podmienky :
(1) Pri úprave produktu zdroja dodržiavať Prevádzkový poriadok úpravy minerálnej a
pitnej vody č.: Z_05_01, vrátane Prílohy č. 1 k Z_05_01.
(2) Každoročne do 31. januára, za kalendárne obdobie predchádzajúceho roka,
zasielať na ministerstvo - Inšpektorát kúpeľov a žriediel kontrolné analýzy zo zdrojov
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a zo spotrebiteľského balenia v rozsahu podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 212/2000 Z. z. o rozdelení, rozsahu sledovania a obsahu
analýz prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.
(3) Kontrolné analýzy vykonávať iba akreditovanými laboratóriami vybratými
ministerstvom a to súčasne zo záchytného zariadenia zdroja a zo spotrebiteľského
balenia.
(4) V prípade zistenia zmien fyzikálnych a chemických charakteristík alebo
mikrobiologických a biologických hodnôt produktu zdroja v spotrebiteľskom balení
nad limit príslušného predpisu môže ministerstvo – Inšpektorát kúpeľov a žriediel
určiť iné časové intervaly zasielania kontrolných analýz.
(5) Ak využívateľ neplní podmienky určené týmto povolením na úpravu produktov
zdrojov ministerstvo povolenie zruší.
Odôvodnenie:
Ministerstvu dňa 4.8.2003 doručil využívateľ žiadosť o súhlas s technológiou
úpravy produktov zdrojov s označením B-6 v obci Budiš, ktorú dňa 3.10.2003 doplnil
o súhlas s technológiou úpravy produktu zo zdroja s označením B-5 v obci Budiš
odstraňovaním zlúčenín železa oxidáciou
kyslíkom, s následnou filtráciou
a pridávaním umelého potravinárskeho oxidu uhličitého a zo zdroja Fatra II.
(vrt BJ-2) a BJ-4 v obci Martin-Záturčie pridávaním umelého potravinárskeho oxidu
uhličitého.
Žiadosť obsahovala Prevádzkový poriadok úpravy minerálnej a pitnej vody
v prevádzke Budiš a Fatra, Prílohu č. 1 – zmena dokumentu „Zabezpečenie
podmienok pracovného procesu č. Z_05_01“ prevádzkového poriadku úpravy a
protokoly o analýze zdroja B-6 zo záchytného zariadenia, produktu zdroja pred jeho
úpravou a po úprave odželeznením oxidáciou kyslíkom a zo spotrebiteľského balenia
produktu zdroja dosýteného oxidom uhličitým.
Konajúci správny orgán vzhľadom k predloženému prevádzkovému poriadku
úpravy a k predloženým analýzam zdroja a produktu zdroja po úprave usúdil, že
využívateľom navrhovaný spôsob úpravy rešpektuje zachovanie pôvodných
vlastností zdroja a pri úprave nevznikajú škodlivé látky. Podmienky určené v romto
povolení sú stanovené v súlade s príslušnými predpismi.
Správny orgán v konaní zistil, že využívateľ má právoplatné povolenie na
využívanie zdrojov vydané rozhodnutím ministerstva č.: M/3062/2002/IKŽ/369 zo dňa
11.07.2002, č.: M/1333/2003/IKŽ/219 a č.: M/1334/2003/IKŽ/183 zo dňa 17.03.2003
a povolením úpravy produktov zdrojov nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani
obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov konania. Zároveň v konaní nezistil
žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto povolenia. Z toho dôvodu správny
orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu o povolení úpravy možno podať rozklad v lehote do
15 dní odo dňa doručenia na Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova 2, 837 52
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Bratislava podľa § 61 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok).

Rudolf Z a j a c
minister

Rozhodnutie dostane:
Stredoslovenské žriedla, a.s., Budiš, 03823 Dubové pri Turčianskych Tepliciach
Na vedomie:
1. Okresný úrad, Martin
2. Obecný úrad Budiš, 038 23 Dubové pri Turčianskych Tepliciach

