Bratislava, dňa 21.9.2015
Číslo: 07130-130/2015/ŠKK

ROZHODNUTIE
Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej
len „Štátna kúpeľná komisia“) podľa ustanovenia § 41 ods. 1 a § 42 písm. c) zákona
č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa
ustanovenia § 11 a § 12 zákona v spojení s ustanovením § 49 zákona a
ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov o žiadosti spoločnosti HOREZZA, a.s., Teplická 81,
921 01 Piešťany, IČO: 36 280 127 na základe splnomocnenia zastúpenej
spoločnosťou AQUAMIN, s.r.o., Kamenná 14, 010 41 Žilina, IČO: 47 205 695,
o vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj s názvom vrt VLÚ-3 – registračné
číslo TR-035 v meste Piešťany, v katastrálnom území Piešťany, doručenej dňa
24.6.2015 r o z h o d l a
t a k t o:
I. Spoločnosti:
Obchodné meno: HOREZZA, a.s.,
Sídlo:

Teplická 81, 921 01 Piešťany

IČO:

36 280 127

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Štatutárny orgán: Predstavenstvo
Meno a priezvisko: Ing. JUDr. Stanislav Brečka - predseda
Bydlisko: Sklenárska 6, 811 02 Bratislava
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Ráž - člen
Bydlisko: Kľukatá 25, 821 05 Bratislava
sa podľa § 11 zákona
povoľuje využívať
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v rámci predmetu podnikania – poskytovanie kúpeľnej starostlivosti poskytovanej
v kúpeľnej liečebni s názvom Kúpeľný ústav F. E. Scherera na Teplickej ulici č. 81
v Piešťanoch
prírodný liečivý zdroj s názvom vrt VLÚ-3 - registračné číslo TR-035
polohopisné a výškopisné zameranie: X = 1 236 672,43; Y = 515 820,66
Zterén
=160,02 m n.m.
Zpažnica
=160,76 m n.m.
Zodberné miesto =160,90 m n.m.

v meste Piešťany, v katastrálnom území Piešťany (ďalej len „zdroj“)
1. na liečebné účely:
1.1. vonkajšiu balneoterapiu – vaňové a bazénové kúpele,
1.2. vnútornú balneoterapiu – pitné procedúry,
2. so spôsobom odberu prírodnej liečivej vody zo zdroja: čerpaním,
3. v odbernom množstve prírodnej liečivej vody maximálne 3,4 l/s, za podmienky, že
dynamická hladina prírodnej liečivej vody vo vrte počas využívania neklesne pod
úroveň 91,61 m n.m.,
4. vhodné indikácie prírodnej liečivej vody zo zdroja sú podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu vydaného podľa § 53 písm. a) zákona.
II. Spoločnosť HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO: 36 280 127 (ďalej
len „využívateľ“) je oprávnená využívať zdroj:
1. na liečebný účel podľa časti I.1.1. tohto rozhodnutia – vonkajšiu balneoterapiu,
dňom splnenia podmienky podľa častí III.3. a III.8. tohto rozhodnutia,
2. na liečebný účel podľa časti I.1.2. tohto rozhodnutia – vnútornú balneoterapiu, po
splnení podmienok podľa častí III.4.,III.5. a III.8. tohto rozhodnutia.
III. Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) a h) v spojení s § 14 ods. 1 písm. i) tohto
zákona sa využívateľovi určujú podmienky využívania a režimového sledovania
zdroja a ďalšie podmienky súvisiace s využívaním zdrojov:
1. Zdroj využívať tak, aby boli dodržiavané exploatačné podmienky a aby nebolo
prekračované odberné množstvo vody zo zdroja, určené v časti I.3. tohto
rozhodnutia.
2. Odberné množstvo vody zo zdroja merať na každý liečebný účel využitia
samostatne, prietokomermi v miestach určených Inšpektorátom kúpeľov a žriediel
Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „Inšpektorát“) podľa § 14 ods. 1 písm. l)
zákona a zabezpečiť ich pravidelné ciachovanie podľa pokynov výrobcu.
3. Určenie umiestnenia prietokomera podľa časti III.2 tohto rozhodnutia na meranie
odberného množstva prírodnej liečivej vody zo zdroja, využitého na vonkajšiu
balneoterapiu Inšpektorátom a následne jeho montáž zabezpečiť v lehote do 90
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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4. Určenie umiestnenia prietokomera podľa časti III.2 tohto rozhodnutia na meranie
odberného množstva prírodnej liečivej vody zo zdroja využitého na vnútornú
balneoterapiu Inšpektorátom a následne jeho montáž zabezpečiť najneskôr ku
dňu začatia využívania zdroja na vnútornú balneoterapiu podľa časti II.2 tohto
rozhodnutia.
5. Ku dňu začatia využívania zdroja na vnútornú balneoterapiu podľa časti II.2 tohto
rozhodnutia si zabezpečiť nové povolenie Štátnej kúpeľnej komisie na
prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov podľa § 33 a 34 zákona,
s povolením liečby indikácií podľa balneologického charakteru zdroja v zmysle
balneologického posudku, v rámci ktorých bude poskytovaná vnútorná
balneoterapia /právoplatné rozhodnutie/.
6. Deň začatia využívania zdroja na každý z liečebných účelov podľa časti I.1. tohto
rozhodnutia vopred písomne nahlásiť Inšpektorátu.
7. Na zdroji zabezpečiť namontovanie automatickej meracej techniky (ďalej len
„AMT“) na meranie ukazovateľov podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ,
tohto rozhodnutia (ďalej len „príloha rozhodnutia“) ku dňu začatia využívania
zdroja.
8. Ku dňu začatia využívania zdroja zabezpečiť na zdroji vykonávanie režimových
meraní v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia prostredníctvom AMT a
ručne; v prípade poruchy AMT po namontovaní AMT zabezpečiť vykonávanie
režimových meraní a ich zaznamenanie v rozsahu stanovenom v prílohe tohto
rozhodnutia ručne.
9. Zabezpečiť sledovanie meteorologických a hydrologických ukazovateľov lokality
(teplota vzduchu, úhrn zrážok, barometrický tlak, vodočet) vlastnou
meteorologickou stanicou alebo najbližšou meteorologickou stanicou SHMÚ
v rozsahu stanovenom v prílohe tohto rozhodnutia.
10. V poznámke formulárov na zaznamenanie výsledkov meraní podľa časti III. bodov 3. a 4. Tohto uvádzať zmeny v exploatácii, poruchy, prevádzkové
prestávky a ďalšie zmeny týkajúce sa využívania zdroja.
11. Výsledky meraní podľa časti III. - bodov 3. a 4 zapisovať do predpísaných
databázových formulárov Lokálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov
a žriediel (ďalej len „LIS“) a zasielať formou synchronizačných súborov do
Centrálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej len
„CIS“) raz
mesačne elektronickou formou na e-mailovú adresu
monitoring@health.gov.sk za obdobie príslušného mesiaca a to do 10. dňa
nasledujúceho mesiaca.
12. Vykonávať fyzikálne, fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy
vody v rozsahu a v časových intervaloch podľa príslušného všeobecne
záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 53 písm. a) zákona a to zo
záchytného zariadenia zdroja a súčasne aj z príslušných aplikačných miest vane, bazén. Interval medzi jednotlivými predpísanými analýzami musí byť
minimálne 6 mesiacov.
13.Vzorky pre kontrolné analýzy odoberať iba prostredníctvom pracovníkov
akreditovaných laboratórií zapísaných do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou
komisiou (ďalej len „akreditované laboratórium“) a o pripravovanom odbere
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vzoriek s uvedením vykonávacieho akreditovaného laboratória informovať
Inšpektorát najneskôr 10 dní vopred písomnou formou a na e-mailovú adresu
ikz@health.gov.sk.
14. Predkladať Inšpektorátu výsledky analýz podľa časti III. – body 12. a 15. vo forme
Protokolu o odbere vody, Protokolu o skúške vody zo zdroja a z príslušného
aplikačného miesta a Protokolu o analýze vody zo zdroja a z príslušného
aplikačného miesta (ďalej len „protokoly“) písomnou formou do 30 dní od odberu
vzoriek akreditovaným laboratóriom a do 10 dní odo dňa dodania protokolov od
akreditovaného
laboratória
aj
elektronicky
na
e-mailovú
adresu
monitoring@health.gov.sk na predpísaných databázových formulároch LIS
a zasielať do CIS.
15. Vykonať kontrolnú analýzu vody zo zdroja a z príslušného aplikačného miesta
v rozsahu a v časových intervaloch predpísaných Inšpektorátom, ak ju nariadi
v prípade zistenia zmien fyzikálnych a chemických vlastností a mikrobiologických
a biologických hodnôt vody zo zdroja alebo z príslušného aplikačného miesta
nad limit alebo pod limit podľa príslušného všeobecne záväzného právneho
predpisu.
16. Raz ročne predkladať na Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov
a žriediel (ďalej len „Inšpektorát“) na obdobie príslušného roka plán údržby
a opráv technického zariadenia zdroja a to do 31. januára príslušného roka.
17. Aktualizovať zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou so
spoločnosťou zabezpečujúcou toto odvádzanie a predložiť ju Inšpektorátu
v lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Povinnosť plniť podmienky určené týmto rozhodnutím sa využívateľovi začína
dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ak nie je pri jednotlivých
podmienkach uvedený iný termín ich plnenia.
Okrem podmienok určených týmto rozhodnutím je využívateľ povinný plniť
všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona, najmä ustanovenia § 14 ods. 1, § 17
ods. 1, § 27 ods. 4, 5, 6 a 7 a § 29 ods.2 zákona a zo všeobecne záväzných
právnych predpisov vydaných podľa § 53 tohto zákona.
Práva z tohto rozhodnutia nie je možné preniesť na iného.
IV.
Toto
povolenie
využívať
zdroj
sa
podľa
ustanovenia
§ 13 ods. 1 písm. k) zákona v spojení s ustanovením § 15 ods. 5 zákona vydáva na
dobu 15 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie
Podaním doručeným dňa 24.6.2015 požiadala spoločnosť HOREZZA, a.s.,
Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO: 36 280 127, zastúpená spoločnosťou AQUAMIN,
s.r.o., Kamenná 14, 010 41 Žilina, IČO: 47 205 695 (ďalej len „žiadateľ“) na základe
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písomného splnomocnenia zo dňa 10.11.2014 na zastupovanie „v konaniach
s orgánmi štátnej správy a samosprávy v Slovenskej republike k zaisteniu
príslušných povolení a rozhodnutí za účelom uznania prírodnej liečivej vody z vrtu
VLÚ-3 a povolenia využívať zdroj VLÚ-3 na vnútornú a vonkajšiu balneoterapiu
v rámci kúpeľnej starostlivosti v kúpeľnej liečebni HOREZZA, a.s., vrátane vzdania sa
odvolania.“, o vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj s názvom vrt VLÚ-3
v meste Piešťany, v katastrálnom území Piešťany (ďalej len „zdroj“).
Žiadosť obsahovala predpísané náležitosti podľa § 11 ods. 2,3 a 5 zákona.
Žiadateľ zároveň uhradil správny poplatok podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo
výške 500,- EUR.
Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol predmet podnikania, pri ktorom bude zdroj
využívaný na liečebné účely a to poskytovanie kúpeľnej starostlivosti – vonkajšiu
a vnútornú balneoterapiu v existujúcej kúpeľnej liečebni s názvom Kúpeľný ústav F.
E. Scherera na Teplickej ulici č. 81 v Piešťanoch, ktorej je prevádzkovateľom. Na
tento účel požiadal o odberné množstvo maximálne 3,4 l/s vody, čo je využiteľné
množstvo zo zdroja, určené v rozhodnutí Ministerstva životného prostredia
o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody „Piešťany –
hydrogeologický vrt VLÚ-3“ [ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica, 2013],
číslo4965/2015-7.1 zo dňa 5.5.2015 (ev. č. 19748/2015, por. č. 115/2015). Spôsob
odberu prírodnej liečivej vody zo zdroja žiadateľ navrhol čerpaním. Dátum začatia
využívania zdroja požiadal dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a
nakoľko ukončenie využívania neplánuje, dátum ukončenia využívania neuviedol.
Ako žiadateľ uvádza, spôsob likvidácie odpadovej vody z vaní a bazénov ako aj
prípadne nevyužitej prírodnej liečivej vody bude vypúšťaním do verejnej kanalizácie,
na základe zmluvného vzťahu žiadateľa so spoločnosťou Trnavská vodárenská
spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484, k čomu priložil
zmluvu č. 139/06 zo dňa 12.4.2006, ktorú s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie
uzatvoril právny predchodca žiadateľa – spoločnosť Vojenské zdravotnícke
zariadenia, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO: 36 280 127. V rámci zámeru
využívania zdroja predložil výpis z katastra nehnuteľností zo dňa 1.6.2015 a kópiu
z katastrálnej mapy so zakreslením zdroja zo dňa 1.6.2015, nie staršie ako tri
mesiace, čím preukázal vlastníctvo nehnuteľnosti na ktorej sa zdroj nachádza a ktorá
má byť jeho využitím priamo dotknutá. Ďalej dokladoval polohopisné a výškopisné
zameranie zdroja, spracované geodetickou kanceláriou GEOGLOBE, s.r.o.,
Vajanského 28, Piešťany, IČO: 43 793 657. V rámci návrhu na využitie zdroja
s ohľadom na jeho charakter podľa predloženého balneologického posudku a na
využiteľné množstvo vody popísal spôsob využitia zdroja – čerpaním v odbernom
množstve 3,4 l/s, s plánovaným využitím na vonkajšiu balneoterapiu (poskytovanú
v kúpeľnej liečebni v súčasnosti) ako aj vnútornú balneoterapiu (doteraz v kúpeľnej
liečebni neposkytovanú). Využiteľné množstvo vody preukázal príslušným dokladom
– rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným
podľa§ 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický
zákon) pod číslom 4965/2015-7.1 zo dňa 5.5.2015 (ev. č. 19748/2015, por. č.
115/2015) o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody
„Piešťany – hydrogeologický vrt VLÚ-3“ [ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica, 2013],
ktorým bolo schválené využiteľné množstvo vody zo zdroja VLÚ-3 - 3,4 l/s čerpaním
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s podmienkou, že dynamická hladina podzemnej vody vo vrte počas využívania
neklesne pod úroveň 91,61 m n.m. v kategórii B v zmysle kategorizácie množstiev na
lokalite Piešťany a s podmienkou jeho prehodnotenia po trojročnom prevádzkovom
monitoringu kvantity a kvality prírodnej liečivej vody. Predložením zmluvy o dielo zo
dňa 22.4.2013, ktorú žiadateľ uzatvoril so zhotoviteľom – spoločnosťou ENVIGEO,
a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 316 00 891 na realizáciu
podrobného hydrogeologického prieskumu s cieľom zhotovenia hydrogeologického
vrtu VLÚ-3, uskutočnenia poloprevádzkovej hydrodynamickej skúšky a ostatných
súvisiacich geologických prác v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. g) zákona
dokladoval, že tento prieskum vrátane realizácie vrtu financoval a že je vlastníkom
záchytného zariadenia zdroja. K žiadosti boli priložené výpisy z registra trestov
predsedu predstavenstva (zo dňa 1.6.2015) a člena predstavenstva (zo dňa
2.6.2015), ako štatutárneho orgánu, nie staršie ako tri mesiace. Údaje podľa § 11
ods. 2 písm. a) zákona žiadateľ dokladoval Výpisom z obchodného registra
Okresného súdu v Trnave, vložka č. 10414/T zo dňa 1.6.2015, nie starším ako tri
mesiace.
Žiadosť prerokovala Štátna kúpeľná komisia dňa 21.8.2015 a následne dňa
21.9.2015 a posúdila, že predložená žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj je
v súlade so zákonom a jej obsah je postačujúci pre posúdenie veci.
Správny orgán v súlade s § 18 správneho poriadku upovedomil účastníkov
konania a dotknutým orgánom o začatí správneho konania a umožnil im, aby sa pred
vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladom a predložili svoje vyjadrenia,
dôkazné tvrdenia alebo doplnenia podkladov v lehote do 7 dní odo dňa doručenia
upovedomenia. V stanovenej lehote účastníci konania ani dotknuté orgány neuplatnili
žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia alebo doplnenia podkladov.
Správny orgán pri správnej úvahe zhodnotil a preskúmal všetky predložené
náležitosti a doklady a na základe vyššie uvedených skutočností usúdil, že nezistil
žiadne dôvody, ktoré by bránili vo veci vydania povolenia využívať zdroj žiadateľovi a
na základe vyššie uvedených skutočností mu povolenie využívať zdroj vydal.
V rozhodnutí správny orgán určil odberné množstvo vody zo zdroja, spôsob a
podmienky využívania a režimového sledovania zdroja vrátane vhodných indikácií
vody, rozsah a časové intervaly vykonávania kontrolných analýz vody a ďalšie
podmienky súvisiace s využívaním zdroja. Vzhľadom k tomu, že žiadateľ už má
existujúce zariadenie na využívanie zdroja – kúpeľnú liečebňu s názvom Kúpeľný
ústav F. E. Scherera na Teplickej ulici č. 81 v Piešťanoch a toto zariadenie je
materiálno-technicky a personálne vybavené na poskytovanie vonkajšej
balneoterapie – vaňových a bazénových kúpeľov, na indikácie podľa povolenia
Štátnej kúpeľnej komisie, vydaného rozhodnutím č. 27284-79/2006/ŠKK zo dňa
13.12.2006 /právoplatnosť nadobudlo dňa 2.1.2007/ na prevádzkovanie kúpeľnej
liečebne, správny orgán určil začiatok využívania zdroja na vonkajšiu balneoterapiu
po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, dňom odsúhlasenia a
namontovania príslušného prietokomera na meranie odberného množstva prírodnej
liečivej vody využitej na vonkajšiu balneoterapiu. Vzhľadom ku skutočnosti, že
žiadateľ zatiaľ nedisponuje povolením Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie
kúpeľnej liečebne na liečbu indikácií odporučených v balneologickom posudku,
v rámci ktorých je poskytovaná vnútorná balneoterapia – pitné procedúry, správny
orgán podmienil začiatok využívania zdroja na vnútornú balneoterapiu jednak dňom
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nadobudnutia právoplatnosti nového povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na
prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov podľa § 33 a 34 zákona ako aj
odsúhlasením a namontovaním príslušného prietokomera na meranie odberného
množstva prírodnej liečivej vody využitej na vnútornú balneoterapiu a taktiež po
zabezpečení vykonávania režimových meraní zdroja v rozsahu stanovenom v prílohe
rozhodnutia prostredníctvom automatickej meracej techniky. Nakoľko zmluva č.
139/06 o odvádzaní odpadových zo dňa 12.4.2006 uzatvorená so spoločnosťou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO:
36 252 484, je vo vzťahu k využívaniu prírodných liečivých zdrojov VLÚ-2 a VLÚ-3
neaktuálna a nejednoznačná, správny orgán uložil žiadateľovi povinnosť predmetnú
zmluvu aktualizovať a predložiť inšpektorátu v lehote do 90 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Dobu povoleného využívania zdroja
určil na 15 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Správny orgán posúdil, že vydaním povolenia využívať zdroj nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov konania.
Vzhľadom k tomu a k vyššie uvedeným skutočnostiam správny orgán rozhodol tak,
ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 43 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z.
z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať
odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu
Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava v lehote do 15 dní
odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
predseda
Štátnej kúpeľnej komisie
Doručí sa:
Účastníkom konania
1. HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany
2. AQUAMIN, s.r.o., Kamenná 14, 010 41 Žilina
3. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou
Dotknutým orgánom
1. Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
2. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta
5053/13, 921 01 Piešťany
3. Okresný úrad v sídle kraja Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Kollárova 8, 917 02 Trnava
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Piešťany a iným spôsobom v mieste obvyklým.
Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Mesto Piešťany verejnú vyhlášku
s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vráti Štátnej kúpeľnej komisii Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky.
Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07130130/ŠKK/2015 zo dňa 21.9.2015 bolo
vyvesené na úradnej tabuli dňa:
zvesené z úradnej tabule dňa:
oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým (uviesť spôsob) dňa:
odtlačok pečiatky a podpis:
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Posledný
deň uvedenej lehoty je dňom doručenia.
Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07130130/ŠKK/2015 zo dňa 21.9.2015 bolo
vyvesené na úradnej tabuli MZ SR dňa:
zvesené z úradnej tabule MZ SR dňa:
odtlačok pečiatky a podpis:
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Príloha k rozhodnutiu ŠKK MZ SR
č. 07130-130/2015/ŠKK zo dňa 21.9.2015

ROZSAH REŽIMOVÝCH MERANÍ NA PRÍRODNOM LIEČIVOM ZDROJI VLÚ-3 V PIEŠŤANOCH, METEOROLOGICKÝCH
A HYDROLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV V PIEŠŤANOCH

Reg.
číslo
TR-035

Technické
označenie

Charakter
zdroja

VLÚ-3

PLZ, V

Obsah
HCO-34)
(mg/l)
T

Obsah
H2S4)
(mg/l)
T

Denná
spotreba3)
(m3)
D

Hladina
vody
(m)
AMT

Výdatnosť
Q1)
(l/s)
AMT

Stav
prietokomera2)
(m3)
AMT

Teplota
vody
(°C)
AMT

Vodivosť
(μS/cm)
AMT

Vodočet
(cm)
D

Teplota
vzduchu
(°C)
D

Zrážky
(mm)
D

Barometrický
tlak
(MPa)
D

Legenda:
PLZ - prírodný liečivý zdroj
V - využívaný zdroj (liečebné účely
T - jedno meranie za týždeň (streda)
D - každý deň jedno meranie v rovnakú hodinu
AMT - meranie automatickou meracou technikou (meranie 1x za hodinu)
1) – čerpané množstvo (preliv)
2) – stav prietokomera umiestneného na zhlaví vrtu
3) – denná spotreba vody meraná samostatnými prietokomermi (spotrebovaná na predmet podnikania) na vonkajšiu balneoterapiu a vnútornú balneoterapiu,
posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky mesačnú spotrebu na každý liečebný účel podľa časti I.1. tohto rozhodnutia a sumárnu mesačnú spotrebu
4) – laboratórne stanovenie
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