Bratislava, 20.02.2017
Číslo:10255/2016-20/2017/ŠKK

ROZHODNUTIE
Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej
len „Štátna kúpeľná komisia“) ako príslušný správny orgán podľa ustanovení § 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 ustanovení § 11 a § 12 zákona v spojení s ustanovením § 49 zákona
a ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny
poriadok“) v znení neskorších predpisov o žiadosti spoločnosti X-BIONIC® SPHERE,
a. s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134 o vydanie povolenia využívať
prírodný liečivý zdroj s názvom vrt FGČ-1 – registračné číslo BA-006 v meste Šamorín,
doručenej dňa 6.12.2016 r o z h o d l a
t a k t o:
I. Spoločnosti:
Obchodné meno:

X-BIONIC®SPHERE a.s.

Sídlo:

Dubová 33/A, 931 01 Šamorín

IČO:

46 640 134

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Štatutárny orgán:

Predstavenstvo
Meno a priezvisko: Juraj Bača – predseda predstavenstva
Bydlisko: ul. J. Husa 2, 945 01 Komárno
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Meno a priezvisko: Patrik Danek – člen predstavenstva
Bydlisko: Slowackého 47/4694, 821 04 Bratislava - Ružinov
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Meno a priezvisko: Jan Mašek – člen predstavenstva
Bydlisko: Chodouň 252, 26 751 Chodouň
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť: Česká republika

sa podľa § 11 zákona
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povoľuje využívať
v rámci predmetu plánovanej činnosti – poskytovanie vonkajšej balneoterapie
a energetické využitie (výroba tepla, ohrev teplej úžitkovej vody) v Šamoríne,
prírodný liečivý zdroj s názvom vrt FGČ-1 – registračné číslo BA-006
Polohopisné a výškopisné zameranie: X = 1 296 336,91; Y = 560 453,51
Zterén

= 126,60 m. n. m.

Zpažnica

= 126,10 m. n. m.

Zodberné miesto

= 126,90 m. n. m.

v meste Šamorín, v katastrálnom území Šamorín (ďalej len „zdroj“)
1. na účely:
1.1. liečebné – vonkajšiu balneoterapiu - vaňové a bazénové kúpele,
1.2. energetické – pre tepelné čerpadlá,
pričom v súlade s § 10 ods. 2 zákona musí byť zdroj prednostne využívaný na liečebné
účely.
2. so spôsobom odberu prírodnej liečivej vody zo zdroja: prelivom,
3. v odbernom množstve prírodnej liečivej vody maximálne 8,7 l/s v členení:
3.1. na liečebné účely podľa bodu 1.1. v odbernom množstve 4,5 l/s,
3.2. na energetické účely podľa bodu 1.2. v odbernom množstve 4,2 l/s,
Pričom pre body 3.1 a 3.2 platia exploatačné podmienky v zmysle rozhodnutia
Ministerstva životného prostredia SR o schválení záverečnej správy s výpočtom
množstiev podzemnej vody „Šamorín – Čilistov, vrt FGČ-1 –výpočet využiteľných
množstiev podzemných vôd“ [GEOSPEKTRUM s.r.o., Bratislava, 2013], por. číslo
4914/2014-7.1 zo dňa 15.4.2014 (ev. č. 13706/2014, por. č. 104/2014) a v zmysle
uvedenej záverečnej správy:
-

celkové maximálne využiteľné množstvo zo zdroja 8,7 l/s,
minimálna dynamická úroveň tlaku na vrte 0,05 MPa,
trvale na vrte minimálny preliv 2,7 l/s (z dôvodu stability vrtu).

4. vhodné indikácie prírodnej liečivej vody zo zdroja podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu vydaného podľa § 53 písm. a) zákona sa určia v rozhodnutí podľa
časti III.5 tohto rozhodnutia.
II. X-BIONIC® SPHERE, a. s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134 (ďalej
len „využívateľ“) je oprávnená začať využívať zdroj:
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1. na liečebné účely podľa časti I.1.1. tohto rozhodnutia – vonkajšiu balneoterapiu, po
splnení podmienok podľa častí III.3., III.5., III.7. a III.16. tohto rozhodnutia,
2. na energetické účely podľa časti I.1.2. tohto rozhodnutia –pre tepelné čerpadlá, po
splnení podmienok podľa častí III.4., III.7. a III.16. 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 dodržané exploatačné podmienky a aby nebolo
prekračované odberné množstvo vody zo zdroja, určené v časti I.3. tohto rozhodnutia.
Úpravou prírodnej liečivej vody ochladením nesmú byť zmenené fyzikálne vlastnosti
a chemické zloženie v jej základných zložkách.
2. Odberné množstvo vody zo zdroja merať na každý účel 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 miesta 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 najneskôr ku dňu
začatia využívania zdroja na vonkajšiu balneoterapiu podľa časti II.1. tohto
rozhodnutia.
4. Určenie umiestnenia prietokomera podľa časti III.2 tohto rozhodnutia na meranie
odberného množstva prírodnej liečivej vody zo zdroja využitého na energetické účely
pre tepelné čerpadlá Inšpektorátom a následne jeho montáž, zabezpečiť ku dňu
začatia využívania zdroja na energetické účely pre tepelné čerpadlá podľa časti II.2
tohto rozhodnutia.
5. Ku dňu začatia využívania zdroja na vonkajšiu balneoterapiu podľa časti II.1. tohto
rozhodnutia si zabezpečiť povolenie Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie
prírodných liečebných kúpeľov resp. kúpeľnej liečebne podľa § 33 a 34 zákona,
s povolením liečby indikácii podľa balneologického charakteru zdroja v zmysle
balneologického posudku, v rámci ktorých bude poskytovaná vonkajšia balneoterapia
(právoplatné rozhodnutie).
6. Deň začatia využívania zdroja na každý z účelov podľa časti I.1 tohto rozhodnutia
vopred písomne nahlásiť Inšpektorátu.
7. 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 zabezpečiť vykonávanie režimových meraní a ich
zaznamenanie v rozsahu stanovenom v prílohe tohto rozhodnutia ručne.
8. Zabezpečiť sledovanie meteorologických a hydrologických ukazovateľov lokality
(teplota vzduchu, úhrn zrážok, barometrický tlak, vodočet) vlastnou meteorologickou
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stanicou alebo najbližšou meteorologickou stanicou SHMÚ v rozsahu stanovenom
v prílohe tohto rozhodnutia.
9. V poznámke formulárov na zaznamenanie výsledkov meraní podľa časti III. – bodov
7. a 8. tohto rozhodnutia uvádzať zmeny v exploatácii, poruchy, prevádzkové
prestávky a ďalšie zmeny týkajúce sa využívania zdroja.
10. Výsledky meraní podľa časti III. – bodov 7. a 8. tohto rozhodnutia 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.
11. 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.
12. 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 vzoriek
s uvedením vykonávacieho akreditovaného laboratória informovať Inšpektorát
najneskôr 10 dní vopred písomnou formou a na e-mailovú adresu ikž@health.gov.sk.
13. Predkladať Inšpektorátu výsledky analýz podľa časti III. – body 11. a 14. 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.
14. Vykonať kontrolnú analýzu vody zo zdroja a z príslušného aplikačného miesta
(spotrebiska) 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.
15. Raz ročne predkladať na Inšpektorát na obdobie príslušného roku plán údržby
a opráv technického zariadenia zdroja a to do 31. januára príslušného roku.
16. Ku dňu začatia využívania zdroja predložiť Inšpektorátu prevádzkový predpis
balneotechnických zariadení zdroja, vrátane schémy rozvodov prírodnej liečivej vody
po aplikačné miesta (spotrebiská).
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17. V súlade s § 15 ods. 1 zákona predložiť Štátnej kúpeľnej komisii najneskôr do
jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia projektovú
dokumentáciu stavby zariadenia na využívanie zdroja na účely podľa časti I.1. tohto
rozhodnutia.
18. Ak žiadateľ nevybuduje príslušné zariadenie na využívanie zdroja podľa § 15 ods.
3 zákona a nezačne zdroj využívať do troch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto povolenia využívať zdroj, platnosť povolenia využívať zdroj,
v súlade s § 15 ods. 3 zákona zaniká.
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.
Ak žiadateľ nevybuduje príslušné zariadenie na využívanie zdroja podľa § 15
ods. 1 zákona a nezačne zdroj využívať do troch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto povolenia využívať zdroj, platnosť povolenia využívať zdroj,
v súlade s § 15 ods. 3 zákona zaniká.

Odôvodnenie
Dňa 6.12.2016 doručila spoločnosť X-BIONIC® SPHERE, a. s., Dubová 33/A,
931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134 (ďalej len „žiadateľ“), Štátnej kúpeľnej komisii
žiadosť o vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj s názvom vrt FGČ-1
v meste Šamorín, v katastrálnom území Šamorín (ďalej len „zdroj“). 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 650,Eur. Podaním žiadosti sa začalo konanie vo veci vydania povolenia využívať zdroj.
Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol predmet činnosti, pri ktorej bude zdroj
využívať a to jednak na prevenciu, rehabilitačné účely a liečbu – vonkajšiu
balneoterapiu (vane, bazény) a jednak na geotermálne účely (výroba tepla, ohrev
teplej úžitkovej vody) v Šamoríne. Na tieto účely požiadal o odberné množstvo 8,7 l/s
vody (4,5 l/s - liečebné účely, 4,2 l/s - energetické účely), čo je využiteľné množstvo zo
zdroja, určené v rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR o schválení
záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody „Šamorín – Čilistov, vrt
FGČ-1 – výpočet využiteľných množstiev podzemných vôd“ [GEOSPEKTRUM s.r.o.,
Bratislava, 2013], por. číslo 4914/2014-7.1 zo dňa 15.4.20014 (ev. č. 13706/2014, por.
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č. 104/2014). Spôsob odberu prírodnej liečivej vody zo zdroja žiadateľ navrhol
prelivom. Dátum začatia využívania zdroja požiadal od 1.1.2017 na dobu neurčitú,
z čoho vyplýva, že ukončenie využívania neplánuje a preto dátum ukončenia
využívania neuviedol. Spôsob likvidácie geotermálnej odpadovej vody bude
vypúšťaním do recipientu Dunaj – zdrž VD Gabčíkovo v rkm 5,080 ľavej strany zdrže,
k čomu žiadateľ predložil povolenie na vypúšťanie geotermálnych vôd podľa § 21ods.
1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), vydaný rozhodnutím
Okresného súdu Trnava – odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-TTOSZP2-2016/001243/G1 zo dňa 27.1.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
19.2.2016 (ďalej len „povolenie na vypúšťanie geotermálnych vôd“). V rámci zámeru
využívať zdroj predložil výpis z katastra nehnuteľností ako aj kópiu z katastrálnej mapy
so zakreslením zdroja zo dňa 2.12.2016 nie staršie ako tri mesiace, čím preukázal
vlastníctvo nehnuteľnosti v katastrálnom území Šamorín na ktorej sa zdroj nachádza
a nehnuteľností v katastrálnom území Čilistov, ktoré majú byť jeho využitím priamo
dotknuté. Vlastníctvo k záchytnému zariadeniu zdroja dokladoval rozhodnutím
vlastníka spoločnosti Merkator 2, a.s. zrušením spoločnosti podľa § 68 ods. 3 písm. b)
Obchodného zákonníka ku dňu 24.8.2016.Právny nástupca spoločnosť X-BIONIC®
SPHERE, a. s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134. Ďalej dokladoval
polohopisné a výškopisné zameranie zdroja, spracované: GEOREAL, a.s.,
Bratislavská č.29/A, 831 01 Šamorín, IČO: 38 242 624.
V rámci návrhu na využitie zdroja s ohľadom na jeho charakter podľa
predloženého balneologického posudku zo dňa 10.4.2015 a na využiteľné množstvo
vody, žiadateľ popísal spôsob využitia zdroja zo dňa 10.4.2015 a na využiteľné
množstvo vody, žiadateľ popísal spôsob využitia zdroja – prelivom v odbernom
množstve 8,7 l/s, z toho 4,5 l/s s plánovaným využitím na vonkajšiu balneoterapiu –
vaňové a bazénové kúpele a 4,2 l/s na plánované energetické využitie. 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 4914/2014-7.1 zo dňa
15.4.2014(ev. č. 13706/2014, por. č. 104/2014) o schválení záverečnej správy
s výpočtom množstiev podzemnej vody „Šamorín – Čilistov, vrt FGČ-1 – výpočet
využiteľných množstiev podzemných vôd“ (GEOSPEKTRUM s.r.o., Bratislava, 2013),
ktorým bolo schválené využiteľné množstvo vody zo zdroja FGČ-1 – maximálne 8,7 l/s
v kategórii B odoberané prelivom s podmienkou minimálnej dynamickej úrovne tlaku
na vrte 0,05 MPa a s podmienkou určenia týchto hodnôt na dobu využívania vrtu 20
rokov a pre rovnaké hraničné podmienky, aké boli pri poloprevádzkovej prelivovej
skúške. Predložením citovanej záverečnej správy, v ktorej sa uvádza, že geologické
práce boli vykonané na základe objednávky žiadateľa, v súlade s ustanovením § 11
ods. 3 písm. g) zákona žiadateľ dokladoval, že tento prieskum financoval. K žiadosti
boli priložené výpisy z registra trestov predsedu predstavenstva (zo dňa 22.11.2016)
a členov predstavenstva (zo dňa 22.11.2016), ako štatutárneho orgánu, nie staršie ako
3 mesiace. Údaje podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona žiadateľ dokladoval Výpisom
z obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka č. 10684/T zo dňa 21.11.2016,
nie starším ako 3 mesiace. Súčasťou žiadosti bola aj požiadavka o povolenie úpravy
vody chladením (priemerná teplota vody v odbernom mieste je 55,1 °C, priemerná
mineralizácia je 8150,4 mg/l), aby sa v aplikačnom mieste dosiahla potrebná aplikačná
teplota, pričom ochladenie sa navrhuje takým technologickým spôsobom, aby sa
nezmenil charakter prírodnej liečivej vody, jej fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie
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v zásadných zložkách. Po použití bude prírodná liečivá voda následne ochladzovaná
na teplotu nižšiu ako 21 °C, aby mohla byť vypúšťaná do recipientu za podmienok
v zmysle vyššie citovaného povolenia na vypúšťanie geotermálnych vôd , vydaného
príslušným orgánom štátnej vodnej správy.
Žiadosť prerokovala Štátna kúpeľná komisia dňa 9.12.2016 a následne dňa
20.2.2017 a posúdila, že predložená žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj je
v súlade so zákonom a jej obsah je postačujúci na posúdenie veci.
Štátna kúpeľná komisia v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov listom č. Z507622016-IKŽ zo dňa 9.12.2016 upovedomila žiadateľa, neznámych účastníkov konania
verejnou vyhláškou a dotknuté orgány o začatí predmetného správneho konania
a v rámci tohto upovedomenia im v súlade s § 33 tohto zákona umožnila vyjadriť sa
k veci, podkladom rozhodnutia, navrhovať dôkazy a ich doplnenie, v lehote do 7 dní
odo dňa doručenia tohto upovedomenia. V stanovenej lehote účastník konania ani
dotknuté orgány neuplatnili žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia alebo doplnenia
podkladov a žiadna fyzická ani právnická osoba neuplatnila právo postavenia
účastníka konania na základe verejnej vyhlášky.
Správny orgán po 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 a príslušné
exploatačné podmienky, účel, spôsob a podmienky využívania a režimového
sledovania zdroja, rozsah a časové intervaly vykonávania kontrolných analýz vody
a ďalšie podmienky súvisiace s využívaním zdroja. Začatie využívania zdroja správny
orgán podmienil zabezpečením odsúhlasenia umiestnenia prietokomerov na každý
účel využitia samostatne a ich montážou, ako aj vykonávaním režimových meraní
v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia prostredníctvom už namontovanej
automatickej meracej techniky a ručne, taktiež predložením prevádzkového predpisu
balneotechnických zariadení zdroja vrátane schémy rozvodov prírodnej liečivej vody
po aplikačné miesta (spotrebiská) Inšpektorátu a v prípade liečebného účelu aj
zabezpečením povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie prírodných
liečebných kúpeľov resp. kúpeľnej liečebne podľa § 33 a § 34 zákona (právoplatného
rozhodnutia, nakoľko žiadateľ týmto povolením zatiaľ nedisponuje). Vzhľadom k tomu,
že liečivé vlastnosti prírodnej liečivej vody zo zdroja nie sú viazané na obsah plynných
zložiek vo vode, úprava chladením si v zmysle § 23 ods. 5 zákona nevyžaduje
povolenie Štátnej kúpeľnej komisie. Preto správny orgán ďalej nepožadoval podklady
prináležiace k žiadosti o povolenie na úpravu prírodnej liečivej vody. Úpravou však
nesmú byť zmenené fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie v jej základných
zložkách, čo správny orgán uviedol vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Dobu
povoleného využívania zdroja určil na 15 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia a zároveň poučil žiadateľa, že ak nevybuduje príslušné zariadenie na
využívanie zdroja podľa § 15 ods. 1 zákona a nezačne zdroj využívať do 3 rokov odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, platnosť povolenia využívať zdroj
v súlade s § 15 ods. 3 zákona zanikne.
Správny orgán posúdil, že vydaním povolenia využívať zdroj nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov konania.
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Vzhľadom k tomuto a vyššie uvedeným skutočnostiam správny orgán rozhodol tak,
ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 v spojení s § 54 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 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. V súlade s § 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 o odvolaní proti rozhodnutiu Štátnej kúpeľnej komisie
rozhoduje minister zdravotníctva. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné
súdom podľa zákona č.162/2015 Z. z.. Správny súdny poriadok, pokiaľ
nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
predseda
Štátnej kúpeľnej komisie

Doručí sa:
Účastníkom konania
1. X-BIONIC® SPHERE a.s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín
2. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (mesto Šamorín)
3. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (MZ SR)
Dotknutým orgánom
1. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
2. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Alžbetínske námestie
1194/1, 929 01 Dunajská Streda
3. Okresný úrad v sídle kraja Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Kollárova 8, 917 02 Trnava
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Príloha k rozhodnutiu ŠKK MZ SR
č.10255/2016-20/2017 ŠKK zo dňa 20.2.2017
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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 Šamorín a iným spôsobom
v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Mesto Šamorín
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.
10225/2016-20/2017/ŠKK zo dňa 20.2.2017 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.
10225/2016-20/2017/ŠKK zo dňa 20.2.2017 bolo
vyvesené na úradnej tabuli dňa:
zvesené z úradnej tabule dňa:
odtlačok pečiatky a podpis:
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