Bratislava, 24.4.2017
Číslo: 02097-86/2017/ŠKK

ROZHODNUTIE
Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
(ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) ako príslušný správny orgán podľa ustanovení
§ 41ods. 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 § 17 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 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s., Panenská 33, 811
03 Bratislava, IČO: 31 642 284 (ďalej len „využívateľ“) doručenej dňa 23.2.2017 o
zmenu povolenia využívať prírodný zdroj: vrt RT–1 registračné číslo ŽA-036 v
Rajeckých Tepliciach, v katastrálnom území Rajecké Teplice vydaného
rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie číslo 09044/2011-43/2012/ŠKK zo dňa
27.3.2012 v znení zmeny vydanej rozhodnutím číslo 05106-49/2013/ŠKK zo dňa
16.9.2013 v znení zmeny vydanej rozhodnutím číslo 09430/2015-2/2016/ŠKK zo
dňa 25.1.2016 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 zdroj: vrt RT–1 registračné číslo ŽA-036 v Rajeckých Tepliciach,
v katastrálnom území Rajecké Teplice, vydané rozhodnutím Štátnej kúpeľnej
komisie číslo 09044/2011-43/2012/ŠKK zo dňa 27.3.2012 ako využívateľovi (ďalej
len „povolenie využívať zdroj“), v rozsahu zmeny režimového sledovania vrtu RT1 a zmeny charakteru pozorovacieho vrtu na využívaný, povoleného odberného
množstva prírodnej vody z prírodného zdroja: vrt RT-1 – registračné číslo ZA-036
v Rajeckých Tepliciach v katastrálnom území Rajecké Teplice a rozšírenia účelu
jeho využitia
mení takto
bod III. ods. 2 Na zdrojoch BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 a na pozorovacích
zdrojoch: BJ-21A, BJ-14, RT-1 a P-2 zabezpečiť vykonávanie režimových meraní
a ich zaznamenanie v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia č. 09044/201143/2012/ŠKK, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
Ostatné body povolenia využívať zdroj vydaného rozhodnutím Štátnej
kúpeľnej komisie č. 09044/2011-43/2012/ŠKK zo dňa 27.3.2012 zostávajú
nezmenené.
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Odôvodnenie
Dňa 23.2.2017 doručil využívateľ Štátnej kúpeľnej komisii, ako príslušnému
správnemu orgánu podľa § 41 ods. 1 a § 42 písm. c) zákona, žiadosť o zmenu
povolenia využívať zdroj. Predmetom žiadosti o zmenu povolenia využívať zdroj
bola požiadavka na požadovaný nový účel: ohrev vonkajších bazénov pri
kúpeľnom dome Aphrodite a na vykurovanie objektu kúpeľného domu Aphrodite.
Podaním popísanej žiadosti sa začalo správne konanie vo veci zmeny povolenia
využívať zdroj.
Využívateľ spolu so žiadosťou predložil v súlade s ustanovením § 17ods. 5
zákona doklady vzťahujúce sa na požadovanú zmenu a rozhodnutie MŽP SR
o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody Ev. č.
16275/2010.
Využívateľ zároveň predložil aj 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.
Štátna kúpeľná komisia prerokovala žiadosť dňa 20.3.2017 a následne
upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí predmetného konania
a umožnila im, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladom a
predložili svoje vyjadrenia a prípadné doplnenia. V stanovenej lehote si dotknuté
orgány neuplatnili žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia, alebo doplnenia
podkladov.
Štátna kúpeľná komisia vec opätovne prerokovala dňa 24.4.2017 a
rozhodla, že predložená žiadosť o zmenu povolenia využívať zdroj je v súlade so
zákonom a jej obsah je postačujúci pre posúdenie veci. Na základe uvedených
skutočností správny orgán nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vyhovieť
žiadosti.
V rozhodnutí správny orgán určil zmenu režimového sledovania vrtu RT-1.
Správny orgán posúdil, že zmenou povolenia využívať zdroj nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov
konania.
Vzhľadom 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. 162/2015 Zb. Správny súdny poriadok v
znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
predseda
Štátnej kúpeľnej komisie
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Doručí sa:
Účastníkom konania
1. Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s., Panenská 33, 811 03
Bratislava
2. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (mesto Rajecké Teplice)
3. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (MZ SR)
Dotknutým orgánom
1. Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
2. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Moyzesova ul. 54,
010 01 Žilina
3. Okresný úrad v sídle kraja Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.
M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
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Príloha k rozhodnutiu ŠKK MZ SR č. 02097-86/2017/ŠKK
zo dňa 24.4.2017

ROZSAH REŽIMOVÝCH MERANÍ NA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOCH A POZOROVACÍCH ZDROJOCH V RAJECKÝCH
TEPLICIACH, METEOROLOGICKÝCH A HYDROLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV V RAJECKÝCH TEPLICIACH (merané veličiny)
Reg.
číslo

ŽA-015
ŽA-016
ŽA-017
ŽA-028
ŽA-022
ŽA-030
ŽA-035
ŽA-034
ŽA-036

Názov
zdroja

Mužský
bazén I.
Ženský
bazén II.
Ženský
bazén I.
Kúpeľný
-

Technické
označenie

Charakter
zdroja

B-1

PLZ,V

B-2

PLZ,V

B-3

PLZ,V

BJ-22
BJ-19
BJ-21A
BJ-14
P-2
RT-1

PLZ,V
PLZ,V
V x, P
P
P
P

Výdatnosť1)
Q [l.s-1]

Denná
spotreba
vody2)
[m3.deň-1]

Stav
prietokomera3)
[m3]

Teplota
vody
[oC]

Obsah
CO27)
[mg/l]

Obsah
HCO35)
[mg/l]

Vodivosť
[μS/cm]

Hladina
vody
[m]

AMT

D

AMT

AMT

T

2D

AMT

AMT

AMT
AMT
AMT6)
AMT

D
D
D6)
-

AMT
AMT
AMT6)
AMT

AMT
AMT
AMT6)
AMT

T
T
T

2D
2D
2D6)
2D

AMT
AMT
AMT6)
AMT

AMT
AMT
AMT
2D
2D
AMT

Teplota
vzduchu
[oC]

Barometrický
tlak
[MPa]

Vodočet4)
[cm]

Zrážky
[mm]

D

D

D

D

D

D

D

D

Legenda :
PLZ- prírodný liečivý zdroj
V – využívaný zdroj (na predmet podnikania)
Vx – využívaný zdroj na rekreačné účely
P- pozorovací zdroj
D- každý deň jedno meranie v rovnakú hodinu
2D- meranie každý druhý pracovný deň ( 1,3,5,..pracovný deň)
T- meranie jedenkrát za týždeň
AMT- meranie automatickou meracou technikou
1) – meranie čerpaného množstva alebo výdatnosti prelivu
2) – denná spotreba vody, meraná samostatným prietokomerom ( spotrebovaná na predmet podnikania) posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky sumárnu mesačnú spotrebu
3) – stav prietokomera umiestneného na hlave vrtu
4) – laboratórne stanovenie
5) – výška hladiny vody v najbližšom povrchovom toku
6) – merania vykonávať v čase využívania zdroja
7) – stanovenie pomocou Haertlovho prístroja
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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 Rajecké Teplice a iným
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia.
Mesto Rajecké Teplice 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.
02097-86/2017/ŠKK zo dňa 24.4.2017 bolo

vyvesené na úradnej tabuli dňa:

zvesené z úradnej tabule dňa:

oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým (uviesť spôsob) dňa:

odtlačok pečiatky a podpis

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
5/6

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.
02097-86/2017/ŠKK zo dňa 24.4.2017 bolo

vyvesené na úradnej tabuli dňa:

zvesené z úradnej tabule dňa:

odtlačok pečiatky a podpis:

6/6

