Bratislava, 11.2.2013
Číslo: 10717/2012-7/2013/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 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 Kúpele Dudince, a.s.,
Kúpeľná 106, 962 71 Dudince, IČO: 31 642 713 (ďalej len „využívateľ“) doručenej
dňa 4.12.2012 o zmenu povolenia využívať prírodné liečivé zdroje s názvom
Kúpeľný (vrt S-3) – registračné číslo ZV-070 a vrt HVD-1 (rezervný zdroj) –
registračné číslo ZV-085 v Dudinciach, v katastrálnom území Dudince a na úpravu
prírodnej liečivej vody z prírodného liečivého zdroja s názvom Kúpeľný (vrt S-3) –
registračné číslo ZV-070, vydaného rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie číslo
09058/2011-9/2012/ŠKK zo dňa 19.1.2012 (právoplatnosť nadobudlo dňa 23.2.2012)
rozhodla
t a k t o:
Podľa § 17 ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 5 zákona sa povolenie využívať
prírodné liečivé zdroje s názvom Kúpeľný (vrt S-3) – registračné číslo ZV-070 (ďalej
len „zdroj S-3“) a vrt HVD-1 (rezervný zdroj) – registračné číslo ZV-085 (ďalej len
„zdroj HVD-1“) v Dudinciach, v katastrálnom území Dudince a na úpravu prírodnej
liečivej vody z prírodného liečivého zdroja s názvom Kúpeľný (vrt S-3) – registračné
číslo ZV-070, vydané rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie číslo 09058/20119/2012/ŠKK zo dňa 19.1.2012 (ďalej len „povolenie využívať zdroje“), v rozsahu
zmeny povoleného odberného množstva z každého zdroja samostatne ako aj
určenia príslušných exploatačných podmienok, na základe dokladu o využiteľnom
množstve prírodnej liečivej vody z jednotlivých zdrojov – rozhodnutia Ministerstva
životného prostredia SR číslo: 7733/2012-7.1 zo dňa 25.9.2012 (ev. č.: 49538/2012,
por. číslo: 86/2012) o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej
vody „Kúpele Dudince – revízia exploatačných podmienok prírodných liečivých
zdrojov S-3 a HVD-1“ [TERRATEST Žilina, s.r.o., 2012]
mení
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v časti I. A, bode 3 nasledovne:
„3. v odbernom množstve:
3.1. zo zdroja S-3: 4,603 l/s pri tlaku 0,065 MPa,
3.2. zo zdroja HVD-1: 1,2 l/s pri tlaku 0,085 MPa.“
Ostatné body povolenia využívať zdroje vydaného rozhodnutím Štátnej
kúpeľnej komisie číslo 09058/2011-9/2012/ŠKK zo dňa 19.1.2012 zostávajú
nezmenené.
Odôvodnenie
Dňa 4.12.2012 doručil využívateľ Štátnej kúpeľnej komisii žiadosť o zmenu
povolenia využívať zdroje. V povolení využívať zdroje vydanom rozhodnutím Štátnej
kúpeľnej komisie číslo 09058/2011-9/2012/ŠKK zo dňa 19.1.2012 má využívateľ
povolené využívať zdroje S-3 a HVD-1 v Dudinciach v maximálnom sumárnom
odbernom množstve 492 m3/deň.
Predmetom žiadosti o zmenu povolenia využívať zdroje je požiadavka
využívateľa o zmenu odberného množstva zo zdrojov S-3 a HVD-1 a to v rozsahu
určenia odberného množstva z každého zdroja samostatne ako aj určenia
príslušných exploatačných podmienok, na základe dokladu o využiteľnom množstve
prírodnej liečivej vody z jednotlivých zdrojov – rozhodnutia Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky číslo: 7733/2012-7.1 zo dňa 25.9.2012 (ev. č.:
49538/2012, por. číslo: 86/2012) o schválení záverečnej správy s výpočtom
množstiev podzemnej vody „Kúpele Dudince – revízia exploatačných podmienok
prírodných liečivých zdrojov S-3 a HVD-1“ [TERRATEST Žilina, s.r.o., 2012], (ďalej
len „rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“). Využívateľ
na účely podľa časti I.A.1 povolenia využívať zdroje požaduje doteraz určené
maximálne sumárne odberné množstvo zo zdrojov zmeniť nasledovne: zo zdroja S-3
– 4,603 l/s pri tlaku 0,065 MPa a zo zdroja HVD-1 – 1,2 l/s pri tlaku 0,085 MPa,
pričom zohľadnil odberné množstvo zo zdroja S-3 povolené využívať ďalšiemu
využívateľovi – štátnemu podniku SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.,
Kúpeľná 107, 962 71 Dudince, IČO: 00 165 506 [138 m3/deň ;1,597 l/s]. Podaním
popísanej žiadosti sa začalo správne konanie vo veci zmeny povolenia využívať
zdroje.
Využívateľ spolu so žiadosťou predložil v súlade s ustanovením § 17 ods. 5
zákona doklady vzťahujúce sa na požadovanú zmenu – doklad o využiteľnom
množstve prírodnej liečivej vody z jednotlivých zdrojov, t.j. rozhodnutie Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky. Využívateľ zároveň predložil aj
vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie
využívať zdroje 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.
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Štátna kúpeľná komisia, ako príslušný správny orgán podľa § 41 ods. 1 a § 42
písm. c) zákona, prerokovala žiadosť dňa 7.1.2013 a následne dňa 11.2.2013 a pri
správnej úvahe preskúmala všetky predložené náležitosti a doklady z hľadiska ich
súladu so zákonom a súvisiacimi právnymi predpismi a posúdila, že predložená
žiadosť o zmenu povolenia využívať zdroje je v súlade so zákonom a jej obsah je
postačujúci pre posúdenie veci.
Správny orgán umožnil účastníkom konania a dotknutým orgánom, aby sa
pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladom a predložili svoje vyjadrenia
a prípadné doplnenia. V stanovenej lehote účastníci konania ani dotknuté orgány
nepredložili žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia alebo doplnenia podkladov.
Na základe uvedených skutočností a poznania ďalších skutočností z úradnej
činnosti správny orgán nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vyhovieť žiadosti
využívateľa o zmenu povolenia využívať zdroje v navrhovanom rozsahu. Pri správnej
úvahe rešpektoval rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky ako aj odberné množstvo zo zdroja S-3 povolené využívať ďalšiemu
využívateľovi – štátnemu podniku SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.,
Kúpeľná 107, 962 71 Dudince, IČO: 00 165 506 [138 m3/deň ;1,597 l/s] na základe
rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie číslo 09068/2011-4/2012/ŠKK zo dňa 4.1.2012
(právoplatnosť nadobudlo dňa 14.2.2012). Rozhodnutím správny orgán zmenil v časti
I.A. bode 3. povolenia využívať zdroje, doteraz povolené sumárne odberné množstvo
zo zdrojov S-3 a HVD-1 a určil odberné množstvo z každého zdroja samostatne ako
aj príslušné exploatačné podmienky.
Správny orgán posúdil, že zmenou povolenia využívať zdroje 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 § 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
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Doručí sa:
Účastníkom konania
1. Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106, 962 71 Dudince
2. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpeľná 107, 962 71
Dudince
3. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, odštepný
závod LEVICE, Koháryho ul. 2, 934 43 Levice
Dotknutým orgánom
1. Mesto Dudince, Okružná 212, 962 71 Dudince
2. Obvodný úrad životného prostredia Zvolen, stále pracovisko Krupina, ČSA
2190/3, 963 01 Krupina
3. Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra
č.1, 974 05 Banská Bystrica

4/4

