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Vec 

Začatie správneho konania vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné minerálne 

zdroje s označením vrt BV-1, názov Deák, vrt B-4A, názov Polux v obci Baldovce a studňa S-1, 

názov Salvator I Cifrovaný a vrt S-2 názov Salvator II v obci Lipovce a na úpravu prírodnej 

minerálnej vody z týchto zdrojov  pre spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9,  

081 86 Prešov podľa § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z. 

Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464 využíva 

prírodné minerálne zdroje s označením vrt BV-1, názov Deák, vrt B-4A, názov Polux v obci 

Baldovce, katastrálne územie Baldovce a studňa S-1, názov Salvator I Cifrovaný a vrt S-2, názov 

Salvator II v obci Lipovce, katastrálne územie Lipovce na základe povolenia vydaného rozhodnutím 

Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 10266-162/2008/ŠKK zo dňa 28.03.2008.  

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva SR v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

u p o v e d o m u j e 

účastníkov konania a dotknuté orgány, že v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začala dňa 20.10.2021 správne 

konanie podľa § 15 ods. 5 a § 50 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. vo veci vydania nového povolenia 

prírodné minerálne zdroje s označením vrt BV-1, názov Deák, vrt B-4A, názov Polux v obci 

Baldovce, katastrálne územie Baldovce a studňa S-1, názov Salvator I Cifrovaný a vrt S-2, názov 

Salvator II v obci Lipovce, katastrálne územie Lipovce pre spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s., 

Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464. Právoplatnosť súčasne platného povolenia využívať 

prírodné minerálne zdroje uplynie dňa 10.04.2022.  

Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. súčasťou povolenia využívať zdroje 

môže byť povolenie na úpravu vody. Vzhľadom na skutočnosť, že povoleniu na úpravu prírodnej 

minerálnej vody z prírodných minerálnych zdrojov BV-1 a B-4A v obci Baldovce v katastrálnom 

území Baldovce a z prírodných minerálnych zdrojov S-1 a S-2 v obci Lipovce v katastrálnom území 

Lipovce, vydaného na 15 rokov rozhodnutím komisie č. 10266-162/2008/ŠKK zo dňa 28.03.2008, 

uplynie právoplatnosť dňa 31.03.2023, Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva SR 

navrhuje spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464 zlúčiť 

predmetné konanie s konaním vo veci vydania povolenia na úpravu prírodnej minerálnej vody, 

z hľadiska zásady hospodárnosti správneho konania. 



 
 

 

 

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.  

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti so zhodnotením plnenia 

zákonom stanovených podmienok podľa § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z. zároveň oznamuje 

spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464, že je potrebné, 

aby vo vyššie uvedenej lehote predložila 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. písm. e) a ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z. a vzhľadom na 

možnosť súčasného vydania povolenia na úpravu prírodnej minerálnej 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 komisia ďalej 

konať vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné minerálne zdroje v Baldovciach 

a Lipovciach 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 ďalej konať a vydať 

nové povolenie využívať prírodné minerálne zdroje v Baldovciach a Lipovciach pre spoločnosť 

MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464 podľa § 15 ods. 5 zákona 

č. 538/2005 Z. z.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Doručí sa:  

 

Účastníkom konania 

  

1. MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464, 

2. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (Obec Baldovce a Obec Lipovce),  

3. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (MZ SR).  

 

Dotknutým orgánom  

 

1. Obec Baldovce, Obecný úrad, 053 04 Baldovce 46, 

2. Obec Lipovce, Obecný úrad, 082 36 Lipovce 92,  

3. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov, 

4. Okresný úrad Prešov v sídle kraja, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov 

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. 

predseda 
 



 
 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov sa toto upovedomenie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 

dní na úradnej tabuli Obce Baldovce a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej 

lehoty je dňom doručenia. Obec Baldovce verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia 

a zvesenia vráti Štátnej kúpeľnej komisii Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

Toto upovedomenie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. S22369-2021-

IKŽ-1 zo dňa 20.10.2021 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 

 

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov sa toto upovedomenie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 

dní na úradnej tabuli Obce Lipovce a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej 

lehoty je dňom doručenia. Obec Lipovce verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia 

vráti Štátnej kúpeľnej komisii Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

Toto upovedomenie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. S22369-2021-

IKŽ-1 zo dňa 20.10.2021 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 

   

 V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov sa toto upovedomenie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 

dní na úradnej tabuli Ministerstva zdravotníctva SR.  

 

Toto upovedomenie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. S22369-2021-

IKŽ-1 zo dňa 20.10.2021 bolo 

 

vyvesené na úradnej tabuli dňa:  

 

zvesené z úradnej tabule dňa:     

 

 

 

 

                                                                                   odtlačok pečiatky a podpis: 
 

 


