Bratislava, dňa 27.08. 2018
Číslo: 02080-61-opr/2018/ŠKK
Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky(ďalej
len „Štátna kúpeľná komisia alebo ŠKK MZ SR“) 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 a podľa
ustanovení § 11 a nasl. a § 24 zákona v spojení s ustanovením § 49 zákona
a ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov vydala dňa 17.04.2018 rozhodnutie č. 028061/2018/ŠKK, ktorým vyhovela žiadosti spoločnosti Slovenské pramene a žriedla,
a.s., Budiš, 038 23 Dubové, IČO: 36 396 591 o vydanie povolenia využívať prírodný
minerálny zdroj s názvom Fatra II (vrt BJ-2), registračné číslo TM-034 a prírodný
minerálny zdroj s názvom vrt BJ-4, registračné číslo TM-054 v meste Martin, v
katastrálnom území Záturčie a povolenia na úpravu prírodnej minerálnej vody zo
zdroja s názvom Fatra II (vrt BJ-2), registračné číslo TM-034 a zdroja s názvom vrt
BJ-4, registračné číslo TM-054.
Pri písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán pochybil, keď
v písomnom vyhotovení rozhodnutia uviedol nasledovné zrejmé nesprávnosti:
- v prílohe k rozhodnutiu ŠKK MZ SR č. 02080-61/2018/ŠKK zo dňa 17.04.2018
bolo v nadpise uvedené „ROZSAH REŽIMOVÉHO SLEDOVANIA ZDROJA KM-1
V KLÁŠTORE POD ZNIEVOM“ namiesto správneho znenia „ROZSAH
REŽIMOVÝCH SLEDOVANÍ NA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOCH
A POZOROVACOM ZDROJI V MARTINE“,
- v prílohe k rozhodnutiu ŠKK MZ SR č. 02080-61/2018/ŠKK zo dňa 17.04.2018
bolo v legende uvedené „V – pozorovací zdroj“ namiesto správneho znenia „P –
pozorovací zdroj“,
- v prílohe k rozhodnutiu ŠKK MZ SR č. 02080-61/2018/ŠKK zo dňa 17.04.2018
chýba v legende vysvetlivka „T – jedno meranie jedenkrát týždenne (v stredu)“
V danom prípade je nesporné, že ide o zrejmé nesprávnosti spôsobené
chybou v písaní, pričom vykonanie opráv sa žiadnym spôsobom nedotkne
skutkového a právneho stavu uvedeného v rozhodnutí.
Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé
nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán opraví kedykoľvek
aj bez návrhu a upovedomí o tom účastníkov konania.
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Na základe hore uvedeného Štátna kúpeľná komisia vykonáva opravu
zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení prílohy k rozhodnutiu ŠKK MZ SR
č. 02080-61/2018/ŠKK zo dňa 17.04.2018 tak, že text
- v nadpise znie: „ROZSAH REŽIMOVÝCH SLEDOVANÍ NA PRÍRODNÝCH
MINERÁLNYCH ZDROJOCH A POZOROVACOM ZDROJI V MARTINE“,
- legenda znie:
„PMZ
–
prírodný minerálny zdroj
MZ
V
P
D
T
AMT
1)
2)
3)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

4)
5)

–
–

minerálny zdroj
využívaný zdroj
pozorovací zdroj
každý deň jedno meranie v rovnakú hodinu
jedno meranie jedenkrát týždenne (v stredu)
meranie automatickou meracou technikou (meranie 1x za hodinu)
stanovenie Heartlovým prístrojom
laboratórne stanovenie
denná spotreba vody meraná samostatným prietokomerom (spotrebovaná na
predmet podnikania), posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky sumárnu
mesačnú spotrebu
čerpané množstvo
stav prietokomera umiestneného na zhlaví vrtu”.

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

Doručí sa:
Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 Dubové
Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H.
Vajanského 1, 036 49 Martin
Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika
1, 010 01 Žilina
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