Bratislava, 24.04.2017
Číslo: 02417-19/2017/ŠKK

ROZHODNUTIE
Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej
len „Štátna kúpeľná komisia“) ako príslušný správny orgán podľa ustanovení § 41 ods.
1 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 v súlade s ustanovením § 46 zákona v spojení s ustanovením § 49 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
o oznámení spoločnosti Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 Dubové,
IČO: 36 396 591, zo dňa 27.02.2017, doručenej dňa 01.03.2017 o zmene povolenia
využívať prírodný minerálny zdroj vrt B-6 – registračné číslo TM-061 v obci Budiš, v
katastrálnom území Budiš, vydaného rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie číslo
00183-073/2012/ŠKK zo dňa 31.05.2012 v znení zmeny rozhodnutia Štátnej kúpeľnej
komisie číslo 06367-123/2015/ŠKK zo dňa 21.08.2015 r o z h o d l a
t a k t o:
Podľa § 17 ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 5 zákona sa povolenie využívať
prírodný minerálny zdroj vrt B-6 – registračné číslo TM-061 v obci Budiš (ďalej len
„zdroj“), v katastrálnom území Budiš, vydané rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie
číslo 00183-073/2012/ŠKK zo dňa 31.05.2012 v znení zmeny rozhodnutia Štátnej
kúpeľnej komisie číslo 06367-123/2015/ŠKK zo dňa 21.08.2015, v rozsahu zmeny
údajov, týkajúcich sa osôb v štatutárnom orgáne, zmeny polohopisného a
výškopisného zamerania zdroja a zmeny odmerného bodu z dôvodu rekonštrukcie
zdroja v súlade s výsledkami z doplnkového hydrogeologického prieskumu s názvom
geologickej úlohy „Budiš – rekonštrukcia zdroja prírodnej minerálnej vody B-6“, vo
výrokovej časti
mení takto:
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
Meno a priezvisko: JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. - predseda
Bydlisko: Brusnicová 29, 831 01 Bratislava
Dátum narodenia:
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Smrek - podpredseda
Bydlisko: Sázavská 914/8, 120 00, Praha 2 – Vinohrady
Dátum narodenia:
Meno a priezvisko: Jaroslav Fidrik – člen
Bydlisko: Mládeže 507/1, 039 01 Turčianske Teplice
Dátum narodenia:
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Meno a priezvisko: JUDr. Alena Naatz, LL.M. - člen
Bydlisko: Lipoltov 24, 350 02 Tuřany
Dátum narodenia:
V časti I., bod 1) nasledovne:
1) vrt B-6
polohopisné a výškopisné zameranie:

X= 1211184,02 Y= 444902,35
Zpažnica (odmerný bod) = 475,57 m n. m.
Zterén = 474,71 m n. m.

V časti I., písm. a), 1) a 2) nasledovne:
a) odberné množstvo vody z prírodného minerálneho zdroja B-6 kontinuálnym
čerpaním pri znížení hladiny vody od pažnice, ktoré zodpovedá
maximálnemu odbernému množstvu v kategórii A zo zdroja nasledovne:
1)
Odberné Zníženie
Spôsob
zdroj množstvo hladiny
odmerný bod
odberu
Qmax
smax
B-6
4,3 l/s
24,10 m 451,47 m n. m. čerpanie

Podmienka
Qmax vrt B-5=1,18 l/s

alebo
2)
zdroj
B-6

Odberné
množstvo Qmax
0,00 l/s

Podmienka
Qmax vrt B-5= 3 l/s

Ostatné body povolenia využívať zdroj vydaného rozhodnutím Štátnej
kúpeľnej komisie číslo 00183-073/2012/ŠKK zo dňa 31.05.2012 v znení zmeny
rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie číslo 06367-123/2015/ŠKK zo dňa
21.08.2015 zostávajú nezmenené.
Odôvodnenie
Dňa 01.03.2017 bola Štátnej kúpeľnej komisii doručená žiadosť spoločnosti
Slovenské pramene a žriedla, a.s., IČO: 36 396 591 (ďalej len „využívateľ zdroja“)
o zmenu povolenia využívať zdroj. Predmetom tejto žiadosti je požiadavka využívateľa
o zmeny údajov, týkajúcich sa osôb v štatutárnom orgáne, zmeny výškopisného
zamerania ústia pažnice: Zpažnica, resp. zmeny odmerného bodu - z dôvodu
rekonštrukcie zdroja v súlade s výsledkami z doplnkového hydrogeologického
prieskumu s názvom geologickej úlohy „Budiš – rekonštrukcia zdroja prírodnej
minerálnej vody B-6“.
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Podanie svojim obsahom zodpovedá žiadosti o zmenu povolenia využívať
prírodný minerálny zdroj vrt B-6 – registračné číslo TM-061 v obci Budiš, v
katastrálnom území Budiš, vydaného rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie
Ministerstva zdravotníctva SR číslo 00183-073/2012/ŠKK zo dňa 31.05.2012 v znení
zmeny rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR číslo
06367-123/2015/ŠKK zo dňa 21.08.2015 (ďalej len „povolenie využívať zdroj“).
Využívateľ spolu so žiadosťou predložili, ako doklad vzťahujúci sa na
požadovanú zmenu podľa § 17 ods. 5 zákona, výpis z obchodného registra Okresného
súdu Žilina k dátumu 09.01.2017, oddiel: Sa, vložka číslo: 10284/L, záverečnú správu
z doplnkového hydrogeologického prieskumu s názvom geologickej úlohy „Budiš –
rekonštrukcia zdroja prírodnej minerálnej vody B-6“ (vypracovanej spoločnosťou:
AQUAMIN, s.r.o., Na Stanicu 22, 010 09 Žilina, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gabriela
Vandrová) a geodetické určenie a zobrazenie polohy zdroja v katastrálnej mape M 1 :
1000. Polohopisné a výškopisné meranie polohy a výšky terénu a pažnice zdroja bolo
vykonané terestrickým meraním s pripojením sa na dočasné meračské body určené
GNSS RTN meraním s využitím služby SKPOS v súradnicovom systéme S-JTSK,
realizácia JTSK a výškovom systéme Bpv. GNSS RTN meranie bolo vykonané
prístrojom ALTUS APS-3. pri terestrickom meraní bola použitá univerzálna meracia
stanica TOPCON GPT 9003M (zrealizovanej spoločnosťou: GEODET v.o.s., Pavla
Mudroňa 45, Martin, autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Matej Kubík). Zároveň
využívateľ predložil vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých bolo
vydané povolenie využívať zdroj a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
uhradil správny poplatok vo výške 200,- EUR. Dňom podania popísanej žiadosti sa
začalo správne konanie vo veci zmeny povolenia využívať zdroj.
Štátna kúpeľná komisia, ako príslušný správny orgán podľa § 41 ods. 1 a § 42
písm. c) zákona žiadosť prerokovala dňa 20.03.2017. V súlade s § 18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
listom č. Z14134-2017-IKŽ zo dňa 27.03.2017 upovedomila účastníkov konania
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 určenej lehote predložil svoje vyjadrenie dotknutý orgán –
Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika,
010 01 Žilina, ktoré bolo bez pripomienok. Účastníci konania a ostatné dotknuté
orgány v určenej lehote nepredložili žiadne vyjadrenie, dôkazné tvrdenie alebo
doplnenie.
Štátna kúpeľná komisia vec opätovne prerokovala dňa 24.04.2017 a na základe
uvedených skutočností a poznania ďalších skutočností z úradnej činnosti nezistila
žiadne ďalšie dôvody, ktoré by bránili vyhovieť žiadosti využívateľa o zmenu povolenia
využívať zdroj v zmysle žiadosti.
V rozhodnutí správny orgán zmenil údaje, týkajúce sa osôb štatutárneho
orgánu, polohopisné a výškopisné zameranie zdroja – konkrétne sa zmenilo
výškopisné zameranie ústia pažnice, ktoré je zároveň odmerným bodom. Polohopisné
zameranie ostáva bez zmeny.
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Správny orgán posúdil, že zmenou povolenia využívať zdroj nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov konania.
Vzhľadom na to a k 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 rozhodnutia. 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. Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 Dubové
Dotknutým orgánom
1. Obec Budiš, Budiš 82, 038 23 Dubové
2. Okresný úrad Turčianske Teplice, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
3. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika
1, 010 01 Žilina
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