Bratislava, 12.6.2017
Číslo: 03082-101/2017/ŠKK

ROZHODNUTIE
Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len
„Štátna kúpeľná komisia“) podľa ustanovenia § 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 ods. 3 zákona v spojení s
ustanovením § 49 zákona a ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších vo veci zmeny povolenia využívať prírodné liečivé
zdroje s názvom: Hlavný, Lekársky, Anna (vrt BJ-21), Napoleon (vrt BJ-18) Alžbeta (vrt BJ24), Kolonádny (vrt BJ-19), Klára (vrt BJ-20), Herkules (vrt S-8), František (vrt BKH-1),
Alexander (vrt BHK-3) v meste Bardejov časť Bardejovské Kúpele, v katastrálnom území
Bardejov vydaného rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie č. 09043/2011-42/2012/ŠKK zo
dňa 27.3.2012 pre spoločnosť Bardejovské Kúpele, a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele IČO: 36
168 301 (ďalej len „využívateľ“) r o z h o d l a
t a k t o:
Podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona sa povolenie využívať prírodné liečivé zdroje s
názvom Hlavný, Lekársky, Anna (vrt BJ-21), Napoleon (vrt BJ-18) Alžbeta (vrt BJ-24),
Kolonádny (vrt BJ-19), Klára (vrt BJ-20), Herkules (vrt S-8), František (vrt BKH-1), Alexander
(vrt BHK-3) v meste Bardejov časť Bardejovské Kúpele, v katastrálnom území Bardejov
vydaného rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie č. 09043/2011-42/2012/ŠKK zo dňa
27.3.2012 (ďalej len „povolenie využívať zdroje“), v rozsahu zmeny povoleného odberného
množstva z prírodných liečivých zdrojov ako aj určenia exploatačných podmienok, na
základe odborného posúdenia s názvom Bardejovské Kúpele – rozsah režimových meraní
na prírodných liečivých zdrojoch v Bardejove, meteorologických a hydrologických
ukazovateľov v Bardejove (merané veličiny) vypracované spoločnosťou AQUAMIN, s.r.o., Na
stanicu 22, 010 09 Žilina
mení takto
Prílohu rozhodnutia č. 090443/2011-42/2012/ŠKK zo dňa 27.3.2012
Ostatné body povolenia využívať zdroje vydaného Štátnou kúpeľnou komisiou č.
090442/2011-42/2012/ŠKK zostávajú nezmenené.
Odôvodnenie
Využívateľ má v súčasnosti vydané povolenie využívať prírodné liečivé zdroje s názvom s
názvom Hlavný, Lekársky, Anna (vrt BJ-21), Napoleon (vrt BJ-18) Alžbeta (vrt BJ-24),
Kolonádny (vrt BJ-19), Klára (vrt BJ-20), Herkules (vrt S-8), František (vrt BKH-1), Alexander
(vrt BHK-3) v meste Bardejov časť Bardejovské Kúpele, v katastrálnom území Bardejov
vydaného rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie č. 09043/2011-42/2012/ŠKK zo dňa

27.3.2012 (ďalej len „povolenie využívať zdroje“). Podľa dokladu o využiteľnom množstve
prírodnej liečivej vody zo zdrojov, ktorým je odborné posúdenie s názvom Bardejovské
Kúpele – rozsah režimových meraní na prírodných liečivých zdrojoch v Bardejove,
meteorologických a hydrologických ukazovateľov v Bardejove (merané veličiny) vypracované
Mgr. Gabrielou Vandrovou, Aquamin s.r.o. Na stanicu 22, 010 09 Žilina pod č. 03/2017/GV
zo dňa 17.3.2017.
Na základe týchto skutočností zistených sledovaných parametrov zdroja Hlavný za
obdobie 1.1.2009 – 26.11.2011 začala Štátna kúpeľná komisia na žiadosť využívateľa podľa
§ 17 ods. 3 písm. a) zákona správne konanie vo veci zmeny povolenia využívať zdroje
v meste Bardejov, v katastrálnom území Bardejov. Zmena povolenia využívať zdroje sa týka
odberného množstva prírodnej liečivej vody z prírodných liečivých.
Správny orgán umožnil účastníkovi konania a dotknutým orgánom, aby sa pred
vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladom a predložili svoje vyjadrenia, dôkazné
tvrdenia alebo doplnenia podkladov.
V stanovenej lehote si dotknuté orgány neuplatnili žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia
alebo doplnenia podkladov.
Správny orgán posúdil, že zmenou povolenia využívať zdroje nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníka konania. Z uvedených dôvodov
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, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
predseda
Štátnej kúpeľnej komisie
Doručí sa
Účastníkovi konania:
1.Bardejovské Kúpele, a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele
Dotknutým orgánom:
1. Mesto Bardejov, Radničné nám. 16, 085 01 Bardejov
2. Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
3. Krajský úrad životného prostredia Prešov, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov

