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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Upovedomenie o začatí správneho konania podľa § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z. vo veci
vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé zdroje ST-2 (Jozef I) a Z-1 (Jozef II) v
Smrdákoch a na úpravu prírodnej liečivej vody pre spoločnosť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ
KÚPELE PIEŠŤANY, a. s., Winterova 29, 921 29 Piešťany, IČO: 34 144 790
Spoločnosť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s., Winterova 29, 921 29
Piešťany, IČO: 34 144 790, využíva prírodné liečivé zdroje s označením vrt ST-2 (Jozef I) – reg. č.
SE-020 a vrt Z-1 (Jozef II) – reg. č. SE-022 v Smrdákoch, na základe povolenia vydaného
rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR číslo 17737-126/2007/ŠKK zo
dňa 10.12.2007 (právoplatnosť: 3.1.2008) v znení vyznačenej zmeny číslo 10411-28/2009/ŠKK zo
dňa 23.3.2009, vyznačenej zmeny číslo 10051-66/2011/ŠKK zo dňa 22.9.2011, vyznačenej zmeny
číslo 07689-95/2012/ŠKK zo dňa 17.9.2012, zmeny rozhodnutia číslo 04096-40/2013/ŠKK zo dňa
17.6.2013 (právoplatnosť: 10.9.2013), vyznačenej zmeny číslo 02256-45/2017/ŠKK zo dňa
20.3.2017 a vyznačenej zmeny číslo 02064-220/2017/ŠKK zo dňa 24.11.2017 a zmeny rozhodnutia
číslo 11902-175/2020/ŠKK zo dňa 20.10.2020. Platnosť tohto povolenia končí dňa 2.1.2023.
Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“)
v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov
upovedomuje
účastníkov konania a dotknuté orgány, že dňa 13.7.2022 začala podľa § 15 ods. 5 zákona č.
538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach
a prírodných minerálnych vodách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“) správne konanie vo veci vydania nového povolenia
využívať prírodné liečivé zdroje s označením vrt ST-2 (Jozef I) – reg. č. SE-020 a vrt Z-1 (Jozef II)
– reg. č. SE-022 v Smrdákoch pre spoločnosť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
a. s., Winterova 29, 921 29 Piešťany, IČO: 34 144 790 (ďalej aj „využívateľ“).
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V súlade s § 33 správneho poriadku majú účastníci konania pred vydaním rozhodnutia možnosť
vyjadriť sa k veci, podkladom rozhodnutia, navrhovať dôkazy a ich doplnenie. S podkladmi pre
vydanie rozhodnutia je možné oboznámiť sa na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva
zdravotníctva SR počas pracovných dní od 8,00 hod. do 15,00 hod. Svoje vyjadrenie alebo dôkazné
tvrdenia a doplnenia môžu účastníci konania uplatniť najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia
tohto upovedomenia, inak sa k nim neprihliadne. Pri zastupovaní je potrebné predložiť zo strany
zástupcu písomné plnomocenstvo.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. súčasťou povolenia využívať prírodné
liečivé zdroje môže byť povolenie na úpravu prírodnej liečivej vody.
Vzhľadom na skutočnosť, že povoleniu na úpravu prírodnej liečivej vody z PLZ s označením
vrt ST-2 (Jozef I) – reg. č. SE-020 a vrt Z-1 (Jozef II) – reg. č. SE-022 v Smrdákoch, vydaného na 15
rokov rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie číslo 07788-78/2011/ŠKK zo dňa 17.10.2011, uplynie
právoplatnosť dňa 15.12.2026, Štátna kúpeľná komisia navrhuje využívateľovi zdrojov zlúčiť
predmetné konanie s konaním vo veci vydania povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody,
z hľadiska zásady hospodárnosti správneho konania.
Štátna kúpeľná komisia v súvislosti so zhodnotením plnenia zákonom stanovených podmienok
podľa § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z. zároveň oznamuje spoločnosti SLOVENSKÉ
LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s., Winterova 29, 921 29 Piešťany, IČO: 34 144 790, že je
potrebné aby vo vyššie uvedenej lehote predložil doklady podľa § 11 ods. 2 písm. a) bod 2, písm.
b) až h), ods. 3 písm. b), c), d), bod 1, 2, 3, 4 a 5 (vrátane stratégie rozvoja kúpeľnej starostlivosti
s ohľadom na prednostné liečebné využitie PLZ), písm. e) a ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z. (ak
sa navrhuje zmena v porovnaní doterajším povolením resp. uviesť doklady, ktoré sú naďalej
v platnosti) a vzhľadom na možnosť súčasného vydania povolenia na úpravu prírodnej liečivej
vody podľa § 23 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z. i príslušné doklady v zmysle § 24 ods. 2 zákona
č. 538/2005 Z. z.
Bez predloženia podkladov podľa § 24 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. bude Štátna
kúpeľná komisia ďalej konať vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé
zdroje v Smrdákoch podľa § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.
Bez predloženia podkladov podľa § 11 ods. 2 písm. a) bod 2, písm. b) až h), ods. 3 písm.
b), c), d), bod 1, 2, 3, 4 a 5, písm. e) a ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z. komisia nemôže Štátna
kúpeľná ďalej konať, prehodnotiť platné povolenie a vydať nové povolenie využívať prírodné
liečivé zdroje v Smrdákoch pre spoločnosť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
a. s., Winterova 29, 921 29 Piešťany, IČO: 34 144 790 podľa § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005
Z. z.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
predseda

Doručí sa:
Účastníkom konania
1. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s., Winterova 29, 921 29 Piešťany
2. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (úradná tabuľa Obce Smrdáky)
3. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (úradná tabuľa MZ SR)
Dotknutým orgánom
1. Obec Smrdáky, č. 181, 906 03 Smrdáky
2. Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 19, 905 01 Senica
3. Okresný úrad v sídle kraja Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8,
917 02 Trnava

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto oznámenie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu
15 dní na úradnej tabuli Obce Smrdáky a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej
lehoty je dňom doručenia. Mesto Piešťany verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia
a zvesenia vráti Štátnej kúpeľnej komisii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Toto upovedomenie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. S19417-2022IKŽ-2 zo dňa 13.7.2022
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
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto oznámenie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu
15 dní na úradnej tabuli Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Toto upovedomenie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. S19417-2022IKŽ-3 zo dňa 13.7.2022

vyvesené na úradnej tabuli MZ SR dňa:
zvesené z úradnej tabule MZ SR dňa:
odtlačok pečiatky a podpis:

