
477

V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 8. novembra 2001,

ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Mošovce za prírodný zdroj
minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov

minerálnych stolových vôd v Mošovciach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000
Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa
vyhlasuje zdroj podzemnej vody s označením vrt MH-1
v obci Mošovce, v katastrálnom území Mošovce.

(2) Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody uvedený
v odseku 1 je prírodná minerálna voda stredne mi-
neralizovaná, uhličitá, hydrogenuhličitanová, vápena-
to-horečnatá, so zvýšeným obsahom horčíka, slabo
alkalická, studená, hypotonická, s celkovou minerali-
záciou 1697 mg.l-1, s teplotou vody 15,6 oC, s obsahom
plynu CO2 1140 mg.l-1 a s výdatnos�ou 0,75 l.s-1.

§ 2

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Mošovciach je
v okrese Turčianske Teplice, v katastrálnom území

Mošovce. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené
v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Mošovciach je
v okrese Turčianske Teplice, v katastrálnom území
Mošovce. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené
v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem pod¾a odsekov
1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Mošovciach je
uvedený v prílohe č. 4.

(5) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochran-
ných pásiem pod¾a odsekov 1 a 2, sú uložené na
Inšpektoráte kúpe¾ov a žriediel Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Ži-
line, na Okresnom úrade v Turčianskych Tepliciach
a na Obecnom úrade v Mošovciach.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. decembra
2001.

Roman Kováč v. r.
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Príloha č. 1 k vyhláške č. 477/2001 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD
V MOŠOVCIACH
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Príloha č. 2 k vyhláške č. 477/2001 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD
V MOŠOVCIACH
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POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM
PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD

V MOŠOVCIACH

Ochranné pásmo I. stupňa

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5 000, listy
Horná Štubňa 3-3, Horná Štubňa 3-4, Horná Štubňa 4-3, Horná Štubňa 4-4.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblas�. Hranicu ochranného pásma I. stupňa vymedzuje štvorec
okolo vrtu MH-1 so stranou dĺžky 50 m.

Ochranné pásmo II. stupňa

Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky
v mierke 1 : 50 000, list Turčianske Teplice 36-11.

Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú a infiltračnú oblas�. Na západe sa ohraničenie začína na
križovaní štátnej cesty z Turčianskych Teplíc s Mošovským potokom. Popri štátnej ceste pokračuje severovýchod-
ným smerom na Martin až po križovatku s cestou vedúcou z Mošoviec. Ďalej ide po vrstevnici 500 m n. m. až po
pravostranný prítok Čiernej vody. Stáča sa na juhovýchod a pokračuje kolmo na svah až po napojenie sa na horský
chrbát Jelenca, ktorým vedie po kótu Jelenec. Mení smer na západ a ide po horskom chrbte smerujúcom do údolia
potoka Rybník. Pokračuje po pravej strane potoka Rybník a Mošovského potoka až k východiskovému bodu
ohraničenia.

Ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mošovciach sa nachádzajú v CHKO Ve¾ká
Fatra.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 477/2001 Z. z.
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POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY
PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD

V MOŠOVCIACH

Hydrogeologická štruktúra sa klasifikuje ako otvorená (infiltračná, akumulačná a výverová oblas�) s poloodkry-
tou až polozakrytou výverovou oblas�ou. Kolektor minerálnych vôd nevystupuje priamo na povrch, ale je prekrytý
izolátormi. Minerálne vody sa stále dopĺňajú prirodzenou infiltráciou a odvodňujú prirodzenými vývermi.

Obeh, režim a formovanie podzemných minerálnych vôd sa uskutočňujú v kombinovanom puklinovom, pukli-
novo-pórovom, resp. pórovo-puklinovom prostredí a vo ve¾kej miere sú podmienené regionálnymi a lokálnymi
zlomovými líniami.

Vzh¾adom na hĺbku obehových ciest a dobu obehu sa v oblasti Mošoviec formujú minerálne vody relatívne
plytkého obehu. Nasvedčuje tomu teplota minerálnej vody a celkové množstvo rozpustených látok. Vzh¾adom na
geologické prostredie nemajú minerálne vody dobré podmienky na formovanie väčších zásob.

Obeh a tvorba minerálnych vôd sa pravdepodobne uskutočňujú v dolomitoch a vápencoch Ve¾kej Fatry a v neo-
génnych sedimentoch Turčianskej kotliny. Minerálne vody sa viažu na klastické prostredie neogénnych hornín,
pričom ide o obeh vo vápencovo-dolomitickom prostredí. Predpokladaným prostredím tvorby minerálnych vôd sú
wetersteinské vápence, ramsauské dolomity, pieskovce a zlepence martinského súvrstvia.

Na obehu a výstupe minerálnych vôd sa podie¾ajú predovšetkým pozdĺžne zlomové línie juhozápadno-severový-
chodného smeru a priečne zlomové línie severozápadno-juhovýchodného smeru.

Vodná zložka je vadózneho pôvodu — ide o infiltráciu atmosférických zrážok do karbonatického prostredia
a prestup podzemných vôd do neogénnych súvrství. Pôvod oxidu uhličitého sa pravdepodobne viaže na podložie
mezozoických komplexov a jeho výstup umožňujú hlbinné zlomy na križovaní dvoch na seba kolmých systémov
zlomov.

Hlavný chemický proces podie¾ajúci sa na tvorbe podzemných vôd je rozpúš�anie karbonátov. Z poh¾adu
množstva rozpustených látok ide o stredne mineralizované podzemné vody sekundárne sýtené oxidom uhličitým.
Minerálna voda je základného, výrazného kalciovo-magnéziovo-hydrogenuhličitanového chemického typu. Gene-
ticky ide o petrogénne, karbonátogénne vody vadózneho pôvodu.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 477/2001 Z. z.
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478

V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 8. novembra 2001,

 ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd
v Baldovciach

 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000
Z. z. ustanovuje:

§ 1

 (1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Baldovciach je
v okrese Levoča, v katastrálnych územiach Baldovce,
Buglovce, Nemešany a Spišské Podhradie. Ochranné
pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade,
ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

 (2) Územia ochranných pásiem II. a III. stupňa
prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Bal-
dovciach sú v okresoch Levoča a Spišská Nová Ves,
v katastrálnych územiach Baldovce, Buglovce, Bija-
covce, Do¾any na Spiši, Domaňovce, Granč-Petrovce,
Jablonov, Klčov, Lúčka pri Jablonove, Nemešany, O¾-
šavica, Ordzovany, Pav¾any, Roškovce, Spišské Pod-

hradie, Spišský Hrhov, Studenec, Vyšné Repaše a Žeh-
ra. Ochranné pásma II. a III. stupňa sú vyznačené
v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem pod¾a odsekov
1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Baldovciach je
uvedený v prílohe č. 4.

(5) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochran-
ných pásiem pod¾a odsekov 1 a 2, sú uložené na
Inšpektoráte kúpe¾ov a žriediel Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Pre-
šove, na Okresnom úrade v Levoči, na Obecnom úrade
v Baldovciach a v Minerálnych vodách Prešov, a. s.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. decembra
2001.1)

Roman Kováč v. r.

1) Týmto dňom stráca platnos� rozhodnutie povereníka zdravotníctva zo 4. mája 1960 č. 9730, ktorým boli určené dočasné ochranné pásma
pre minerálne pramene v Baldovciach a na Sivej Brade.
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Príloha č. 1 k vyhláške č. 478/2001 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD
V BALDOVCIACH
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Príloha č. 2 k vyhláške č. 478/2001 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMA II. A III. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD
V BALDOVCIACH
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POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM
PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD

V BALDOVCIACH

Ochranné pásmo I. stupňa

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5 000, listy
Spišská Nová Ves 0-2, Spišská Nová Ves 0-3, Spišská Nová Ves 1-3.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblas�. Hranica na východe sa začína nad po¾nohospodárskym
družstvom pri obci Baldovce. Odtia¾ smeruje k štátnej ceste Baldovce — Spišské Podhradie, na ktorú sa napája pri
moste cez Kobuliansky potok (bývalý Klčovský potok). Pokračuje po štátnej ceste severovýchodným smerom po
vrstevnicu 460, po ktorej ide ïalej až k úpätiu Sivej Brady. Tu sa hranica ostro stáča na východ a obchádza
travertínové kopy Sivej Brady z južnej a východnej strany až po štátnu cestu Spišské Podhradie — Klčov. Po nej ide
približne 800 m západným smerom, stáča sa na juh a napája sa na po¾nú cestu vedúcu do Nemešian. Túto obec
obchádza z južnej strany, pokračuje juhozápadným smerom do údolia Nemešanského potoka (bývalý Klčovský
potok), pretína ho a ïalej smeruje na juhovýchod až k ceste Baldovce — Buglovce. Na krátkom úseku kopíruje trasu
cesty východným smerom, potom sa odkláňa, obchádzajúc plniareň prírodných minerálnych stolových vôd. Ďalej
hranica prechádza cez obec Baldovce k po¾nohospodárskemu družstvu, ktoré obchádza z južnej, východnej
a severnej strany, a napája sa na východiskový bod hranice ochranného pásma I. stupňa.

Ochranné pásmo II. stupňa

Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky
v mierke 1 : 50 000, listy Spišská Nová Ves 37-12, Gelnica 37-21.

Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú oblas�. Hranica na severe sa začína pri obci Do¾any na Spiši a ide
ïalej smerom na východ úpätím Levočských vrchov, pričom výbežkovite prechádza údoliami potokov a existujúcimi
eróznymi depresiami. Obchádza z južnej strany obec Jablonov a pokračuje po ceste Jablonov — Spišské Podhradie
až k obci Spišské Podhradie, kde sa stáča malým výbežkom na východ. Ďalej hranica pokračuje opä� juhojuhový-
chodným smerom až k železničnej trati Spišské Podhradie — Bystrany, popri ktorej ide juhojuhozápadným smerom
približne 500 m a potom mení smer na západ. Vedie cez kóty Baldovská hora (615), štátna cesta (490) a Stráň
(618). Od kóty Stráň (618) sa hranica mierne stáča na západoseverozápad a smeruje do údolia Dolianskeho potoka,
popri ktorom pokračuje severným smerom až k južnému okraju obce Do¾any na Spiši, kde sa napája na
východiskový bod hranice ochranného pásma II. stupňa.

Ochranné pásmo III. stupňa

Ochranné pásmo III. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky
v mierke 1 : 50 000, listy Kežmarok 27-34, Lipany 27-43, Spišská Nová Ves 37-12, Gelnica 37-21.

Ochranné pásmo III. stupňa chráni infiltračnú oblas�. Hranica na juhu sa začína pri obci Do¾any na Spiši a jej
pokračovanie je totožné so severným a východným ohraničením ochranného pásma II. stupňa až po spoločný úsek
hraníc ochranných pásiem II. a III. stupňa so železničnou tra�ou Spišské Podhradie — Bystrany. Ďalej hranica
pokračuje východným smerom popri štátnej ceste k Starému mlynu, kde sa stáča na severoseverovýchod a ide cez
obce Žehra a Granč-Petrovce až do obce Bijacovce, odkia¾ pokračuje po ceste Bijacovce — Brutovce. Ďalej sa stáča
smerom na Babiu horu, kótu 804, Podproč a povodie Margecianky, ktoré výbežkovite obchádza zo severnej strany.
Pokračuje juhozápadozápadným smerom cez obec Pav¾any, kótu Hradisko (932), z južnej strany obchádza kótu
Krúžok (976) a pri obci Uloža sa stáča na juh. Ďalej ide hranica cez kótu 841 a obec Roškovce a pri obci Do¾any
na Spiši sa napája na východiskový bod hranice ochranného pásma III. stupňa.

 

Príloha č. 3
k vyhláške č. 478/2001 Z. z.
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POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY
PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD

V BALDOVCIACH

Ochranné pásma sú vymedzené na základe hydrogeologického prieskumu a návrhu záverečnej správy vypraco-
vanej M. Haluškom a kolektívom: Baldovce, ochranné pásma, rok 1993.

Hydrogeologická štruktúra sa klasifikuje ako polozatvorená s polozakrytou výverovou oblas�ou. V hydrogeolo-
gickej štruktúre je vyčlenená infiltračná oblas�, v ktorej dochádza k dopĺňaniu, akumulačná oblas�, v ktorej sa
formujú základné fyzikálno-chemické vlastnosti, a výverová oblas�.

Formovanie a obeh minerálnych vôd sa uskutočňujú v paleogénnych horninách a triasových dolomitoch.
Prioritný význam má triasový dolomitový komplex, ktorý tvorí tektonicky obmedzenú kryhu. Hlavné zlomové pásma
staršieho veku majú západovýchodný, resp. východojuhovýchodno-západoseverozápadný smer, mladšie zlomové
pásma majú severozápadno-juhovýchodný a severojužný smer.

Za infiltračnú oblas� hydrogeologickej štruktúry sa považuje čas� Levočských vrchov severne od žriedlovej oblasti.
Kolektory minerálnych vôd nevystupujú priamo na povrch, ale sa nachádzajú pod flyšovým súvrstvím paleogénu
a dotácia podzemných vôd sa uskutočňuje po zlomových líniách v paleogénnych súvrstviach. Vrcholové časti
Levočských vrchov sú budované bielopotockým súvrstvím v pieskovcovom vývoji. Sú vysoko zvodnené predovšet-
kým v zóne zvetrávania, odkia¾ prúdi podzemná voda k miestnym eróznym bázam v údolí potokov založených na
zlomových líniách. Porušené pásma majú dvojakú úlohu. Slúžia ako drény, v ktorých sa sústreïuje podzemná
voda, a ïalej slúžia ako transportné cesty, po ktorých prestupuje podzemná voda z paleogénnych súvrství do
ponorenej kryhy triasových dolomitov.

Akumulačnú oblas� minerálnych vôd tvoria triasové dolomity chočského príkrovu v tektonicky vymedzenej kryhe.
Z juhu je kryha obmedzená násunovou líniou gemeríd na chočský príkrov, z východnej a západnej strany je kryha
obmedzená zlomovými líniami prebiehajúcimi severojužným smerom. Na severnej strane sa kryha ponára pod
paleogénne súvrstvia. Nepriepustné podložie tvoria sedimenty paleozoika. Procesy mineralizácie sú intenzívnejšie
v hĺbkových zónach za prítomnosti oxidu uhličitého, ktorý je privádzaný zlomami hlbinného založenia.

Vo výverovej oblasti kolektor minerálnych vôd (triasové dolomity) nevystupuje priamo na povrch, ale je zakrytý
izolátormi paleogénnych hornín. Výstup minerálnych vôd k povrchu sa viaže na násunovú líniu gemeríd na chočský
príkrov, ktorá z juhu ohraničuje mezozoickú kryhu a tvorí nepriepustnú bariéru minerálnym vodám. Pri výstupe
k povrchu sa minerálne vody miešajú s obyčajnými podzemnými vodami paleogénnych súvrství.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 478/2001 Z. z.
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479

V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 8. novembra 2001,

ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd
v Lipovciach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000
Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Lipovciach je
v okrese Prešov, v katastrálnych územiach Lipovce
a Šindliar. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené
v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územia ochranných pásiem II. a III. stupňa prí-
rodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Lipov-
ciach sú v okresoch Levoča a Prešov, v katastrálnych
územiach Lačnov, Lipovce, Šindliar a Vyšný Slavkov.
Ochranné pásma II. a III. stupňa sú vyznačené v ma-
povom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem pod¾a odsekov
1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Lipovciach je uve-
dený v prílohe č. 4.

(5) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochran-
ných pásiem pod¾a odsekov 1 a 2, sú uložené na
Inšpektoráte kúpe¾ov a žriediel Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Pre-
šove, na Okresnom úrade v Prešove, na Obecnom
úrade v Lipovciach, na Obecnom úrade v Šindliari
a v Minerálnych vodách Prešov, a. s.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. decembra
2001.1)

Roman Kováč v. r.

1) Týmto dňom stráca platnos� rozhodnutie povereníka zdravotníctva zo 4. mája 1960 č. 9732, ktorým boli určené dočasné ochranné pásma
pre minerálne pramene v Lipovciach.
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Príloha č. 1 k vyhláške č. 479/2001 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD
V LIPOVCIACH
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Príloha č. 2 k vyhláške č. 479/2001 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMA II. A III. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD
V LIPOVCIACH
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POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM
PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD

V LIPOVCIACH

Ochranné pásmo I. stupňa

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5 000, listy
Spišské Podhradie 3-0, Spišské Podhradie 3-1.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblas�. Hranica na severe sa začína pri Kamennom potoku a vedie
východným a juhovýchodným smerom ponad čas� Lúky k južnému okraju obce Lipovce na kótu 540,3, kde sa
napája na štátnu ceste Lipovce — Šindliar a pokračuje popri nej juhojuhozápadným smerom až k severnému okraju
obce Šindliar. Tu sa hranica v oblúku stáča na západ smerom k Lipoveckému potoku, ktorý prechádza a pokračuje
severným smerom po jeho pravom brehu až po sútok s Kamenným potokom. Odtia¾ ide hranica ïalej severozápad-
noseverným smerom po pravom brehu Kamenného potoka až k východiskovému bodu hranice ochranného pásma
I. stupňa.

Ochranné pásmo II. stupňa

Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky
v mierke 1 : 50 000, list Lipany 27-43.

Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú oblas�. Hranica na severe sa začína v Malinkovej doline
a pokračuje po lesnej ceste východným smerom k časti Lačnov, ktorú obchádza zo severnej strany, prechádzajúc
údolím Kamenného potoka až po vrstevnicu 800. Po nej vedie východným a juhovýchodným smerom pod úpätie
Podskál, kde po ostrom výbežku na sever pokračuje juhovýchodným smerom do údolia Lipoveckého potoka. Tu sa
stáča na juh, obchádza obec Lipovce z východnej strany a pokračuje južným smerom, až prichádza z východu
k obci Šindliar, kde mení smer na západ a prechádza jej severnou čas�ou. Ďalej hranica kopíruje južným smerom
Lipovecký potok po sútok s Kopytovským potokom, kde mení smer na západ a severozápad a ide údolím
Kopytovského potoka po rekreačné zariadenie, pri ktorom sa stáča na západ a pokračuje až po rozvodnicu. Odtia¾
už ide hranica priamo na severoseverovýchod, obchádzajúc zo západnej strany kótu 890 až k východiskovému
bodu hranice ochranného pásma II. stupňa.

Ochranné pásmo III. stupňa

Ochranné pásmo III. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky
v mierke 1 : 50 000, list Lipany 27-43.

Ochranné pásmo III. stupňa chráni infiltračnú oblas� a má dve samostatné časti. Hranica prvej časti sa na severe
začína nad obcou Vyšný Slavkov a vedie severoseverovýchodným smerom k rozvodnici Podhorského potoka, po
ktorej pokračuje cez kóty Ostrý vrch (870) a Bučina (957) do Malinkovej doliny. Tu sa napája na západnú hranicu
ochranného pásma II. stupňa, s ktorou je totožná na celom jej úseku. Ďalej pokračuje hranica ešte asi 500 m
juhojuhozápadným smerom a potom sa prudko stáča na severozápad smerom do údolia Antalovho potoka. Odtia¾
vedie v oblúku západným smerom až k lesnej ceste Po¾anovce — Vyšný Slavkov, na ktorú sa napája a po ktorej
pokračuje severným smerom k obci Vyšný Slavkov, obchádza obec z východnej strany a napája sa na východiskový
bod tejto časti hranice ochranného pásma III. stupňa.

Druhá čas� ochranného pásma III. stupňa je rozlohou menšia a má západnú hranicu spoločnú s východnou
hranicou ochranného pásma II. stupňa. Severné ohraničenie vedie od spoločného úseku hraníc ochranných pásiem
II. a III. stupňa v dĺžke 250 m údolím potoka Lipovec až na vrstevnicu 700, po ktorej pokračuje juhovýchodným
smerom. Východná hranica ide juhojuhozápadným smerom po rozvodnici a približne 250 m pred kótou Galia (730)
sa stáča na západoseverozápad k obci Šindliar, kde uzatvára ohraničenie ochranného pásma III. stupňa.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 479/2001 Z. z.
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POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY
PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD

V LIPOVCIACH

Ochranné pásma sú vymedzené na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a návrhu záverečnej správy
vypracovanej M. Haluškom a kolektívom: Lipovce — Salvátor, ochranné pásma, rok 1995.

Hydrogeologická štruktúra je klasifikovaná ako otvorená s poloodkrytou až polozakrytou výverovou oblas�ou.
V hydrogeologickej štruktúre je vyčlenená infiltračná oblas�, v ktorej dochádza k dopĺňaniu, akumulačná oblas�,
v ktorej sa formujú základné fyzikálno-chemické vlastnosti, a výverová oblas�.

Formovanie a obeh minerálnych vôd sa uskutočňujú v triasových dolomitoch lačnovskej synklinály štureckého
príkrovu východozápadného smeru s úklonom na sever. Vymedzenie lačnovskej synklinály je prevažne tektonické.
Zo severu ju ohraničuje litologická hranica triasové karbonáty — flyšové súvrstvie paleogénu, z juhu styk karbonátov
s horninami mladšieho paleozoika a spodného triasu. Východnú hranicu tvorí zlomová línia severoseverovýchod-
no-juhojuhozápadného smeru a západnú rozvodnica povrchových tokov lačnovskej synklinály. Za najvýznamnej-
šiu poruchu sa považuje tektonická línia severojužného smeru.

Za infiltračnú oblas� hydrogeologickej štruktúry sa považuje čas� triasových karbonátov lačnovskej synklinály
vystupujúcich na povrch a pri¾ahlá juhovýchodná oblas� výstupu obalových sérií, v ktorej pramenia ¾avostranné
prítoky Kopytovského potoka. Ak povrchové vody týchto tokov pretekajú karbonátovým komplexom, môžu sa svojou
infiltráciu podie¾a� na dopĺňaní zásob podzemnej vody.

Akumulačnú oblas� minerálnych vôd tvoria triasové karbonáty lačnovskej synklinály.

Vo výverovej oblasti kolektor minerálnych vôd (triasové karbonáty) nevystupuje priamo na povrch, ale je zakrytý
priepustnými horninami mladších stratigrafických útvarov. Pramene vyvierajú z druhotných akumulácií kvartér-
nych a paleogénnych sedimentov. Šindliarsky zlom severojužného smeru tvorí západné ohraničenie výverovej
oblasti, východoseverovýchodno-západojuhozápadná línia ju ohraničuje zo severu. Za východnú hranicu výverovej
oblasti sa považuje tektonická línia prebiehajúca po západných svahoch Petrušovej hory a Galie. Južne je výverová
oblas� vymedzená stykom triasových dolomitov a tektonických útržkov gutensteinských vápencov. Výstup mine-
rálnych vôd sa viaže na zlomový systém severozápadno-juhovýchodného smeru.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 479/2001 Z. z.
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480

V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 8. novembra 2001,

ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov
v Cige¾ke

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000
Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných
liečivých zdrojov v Cige¾ke je v okrese Bardejov, v ka-
tastrálnom území Cige¾ka. Ochranné pásmo I. stupňa
je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený
v prílohe č. 1.

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných
liečivých zdrojov v Cige¾ke je v okrese Bardejov, v ka-
tastrálnom území Cige¾ka. Ochranné pásmo II. stupňa

je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený
v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem pod¾a odsekov
1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných lie-
čivých zdrojov v Cige¾ke je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochran-
ných pásiem pod¾a odsekov 1 a 2, sú uložené na
Inšpektoráte kúpe¾ov a žriediel Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Pre-
šove, na Okresnom úrade v Bardejove, na Obecnom
úrade v Cige¾ke a v Minerálnych vodách Prešov, a. s.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. decembra
2001.1)

Roman Kováč v. r.

1) Týmto dňom stráca platnos� rozhodnutie povereníka zdravotníctva zo 4. mája 1960 č. 9729, ktorým boli určené dočasné ochranné pásma
pre minerálne pramene v Cige¾ke.

Čiastka 192 Zbierka zákonov č. 480/2001 Strana 5101



Príloha č. 1 k vyhláške č. 480/2001 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
V CIGE¼KE
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Príloha č. 2 k vyhláške č. 480/2001 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
V CIGE¼KE
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POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
V CIGE¼KE

Ochranné pásmo I. stupňa

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade - Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5 000, listy
Bardejov 7-1, Bardejov 6-1.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblas�. Hranica na západe sa začína na križovatke lesných ciest
severne nad čas�ou Zapálená a pokračuje popri jednej z ciest severovýchodným smerom v dĺžke približne 25 m.
Odtia¾ hranica vedie asi 700 m po vrstevnici 520 severoseverovýchodným smerom, potom sa zatáča na východ
a severovýchod a napája sa na vrstevnicu 515. Po nej ide asi 325 m východným smerom, pričom prechádza údolím
Priehybského potoka. Mení smer na juhovýchod a ide cez kóty 509,32, 505,41, 490,52 až ku štátnej ceste III. triedy
na južnom okraji obce Cige¾ka. Popri nej pokračuje hranica juhojuhozápadným smerom do údolia Obšarského
potoka, kde sa kolmo zatáča na západoseverozápad a vedie k sútoku potoka Cige¾ka (bývalý O¾chovec) a Obšar-
ského potoka, pričom tu vytvára ostrý výbežok smerom na severovýchod. Ďalej hranica pokračuje juhozápadným
smerom ¾avostranným údolím potoka Cige¾ka (bývalý O¾chovec) a po približne 400 m sa zatáča na severozápad ku
križovatke lesných ciest, kde sa napája na východiskový bod hranice ochranného pásma I. stupňa.

Ochranné pásmo II. stupňa

Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade - Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky
v mierke 1 : 50 000, list Zborov 27-24.

Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú oblas�. Severné ohraničenie tvorí štátna hranica s Po¾skou
republikou na úseku približne 250 m východne od kóty Lacková (997) až po kótu Hrb (764) v smere západ-východ.
Ďalej hranica pokračuje juhojuhozápadným smerom po rozvodnici povodí Cige¾ky (bývalého O¾chovca) a Sveržovky
na kótu Busov (1002), kde sa zatáča na západ a pokračuje hrebeňom masívu Busov. Ďalej prechádza naprieč
údolím potoka Cige¾ka (bývalý O¾chovec) a smeruje na severozápad hrebeňom cez kóty Sivá skala (838) a Priehyba
(796) až ku štátnej hranici, čím sa uzatvára ochranné pásmo II. stupňa.

Ochranné pásmo III. stupňa

Ochranné pásmo III. stupňa nebolo určené.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 480/2001 Z. z.
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POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY
PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV

V CIGE¼KE

Ochranné pásma sú vymedzené na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a návrhu záverečnej správy
vypracovanej N. Pacindovou a kolektívom: Ochranné pásma minerálnej vody Cige¾ka, rok 1997.

Hydrogeologická štruktúra je klasifikovaná ako polozatvorená s polozakrytou výverovou oblas�ou. Hydrogeolo-
gická štruktúra nemá infiltračnú oblas�, je v nej vyčlenená akumulačná oblas�, v ktorej sa formujú základné
fyzikálno-chemické vlastnosti, a výverová oblas�.

Formovanie a obeh minerálnych vôd sa uskutočňuje v bystrickej jednotke magurského príkrovu. Ide o pieskov-
cový vývoj belovežeckého a tvarožského súvrstvia bystrickej jednotky. Ohraničenie hydrogeologickej štruktúry je
prevažne tektonické, vytvorila sa sústava antiklinálnych a synklinálnych pásiem so severozápadno-juhovýchod-
ným smerom osí vrás. Významnú úlohu zohráva vetva muránskeho tektonického systému prebiehajúca údolím
potoka Cige¾ka (bývalý O¾chovec) severovýchodno-juhozápadným smerom. Zlomová zóna je silne tektonicky
porušená a poklesnutá, čo umožňuje výstup preplynených minerálnych vôd na povrch.

Hydrogeologická štruktúra nemá infiltračnú oblas� v klasickom ponímaní, preto akumulačná oblas� nie je
napájaná vodami infiltrovanými z povrchu (zrážkami, povrchovými a podzemnými vodami).

Akumulačnú oblas� minerálnych vôd tvoria paleogénne flyšové tvarožské pieskovce, jednotka Obidova-Slopni-
ce-(Zboj) a sedimenty molasy čelnej predhlbne. Výsledné chemické zloženie minerálnej liečivej vody sa formuje
zmiešavaním dvoch typov vôd nátriovo-chloridového a nátriovo-hydrogenuhličitanovo-chloridového na výstupo-
vých cestách k povrchu. Minerálna voda má hlboký obeh v zóne bez vodnej výmeny so zemským povrchom. Výstup
silne mineralizovaných vôd sa viaže na tektonické línie, na ktorých sú vody sýtené oxidom uhličitým hlbinného
pôvodu.

Vo výverovej oblasti kolektor minerálnych vôd nevystupuje priamo na povrch. Minerálne vody vystupujú
v porušenom pásme na križovaní severovýchodno-juhozápadného a severozápadno-juhovýchodného systému
zlomov. V mieste výverovej oblasti sa silne mineralizované podzemné vody hlbokého obehu miešajú s obyčajnými
vodami plytkého obehu.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 480/2001 Z. z.
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481

V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 8. novembra 2001,

ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov
v Rajeckých Tepliciach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000
Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných
liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach je v okrese
Žilina, v katastrálnom území Rajecké Teplice. Ochran-
né pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade,
ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územia ochranných pásiem II. a III. stupňa prí-
rodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach sú
v okresoch Žilina a Považská Bystrica, v katastrál-
nych územiach Domaniža, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové,
Kamenná Poruba, K¾ače, Kunerad, Malá Čierna, Malé
Lednice, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Strán-
ske, Šuja, Ve¾ká Čierna a Zbyňov. Ochranné pásma II.

a III. stupňa sú vyznačené v mapovom podklade, ktorý
je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem pod¾a odsekov
1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných lie-
čivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach je uvedený v prí-
lohe č. 4.

(5) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochran-
ných pásiem pod¾a odsekov 1 a 2, sú uložené na
Inšpektoráte kúpe¾ov a žriediel Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Ži-
line, na Okresnom úrade v Žiline, na Mestskom úrade
v Rajeckých Tepliciach a v Slovenských liečebných
kúpe¾och Rajecké Teplice, a. s.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. decembra
2001.1)

Roman Kováč v. r.

1) Týmto dňom stráca platnos� rozhodnutie povereníka zdravotníctva zo 4. mája 1960 č. 9741, ktorým boli určené dočasné ochranné pásma
pre prírodné liečivé zdroje kúpe¾ného miesta Rajecké Teplice.
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Príloha č. 1 k vyhláške č. 481/2001 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
V RAJECKÝCH TEPLICIACH
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Príloha č. 2 k vyhláške č. 481/2001 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMA II. A III. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
V RAJECKÝCH TEPLICIACH
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POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Ochranné pásmo I. stupňa

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5 000, list
Martin 9-1.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblas�. Hranica na juhu sa začína na križovatke Staničnej cesty
a štátnej cesty I/64 Žilina — Rajec a ide po pravom okraji štátnej cesty východným smerom až po Školskú ulicu,
ktorou pokračuje na dĺžke asi 80 m. Ďalej sa hranica kolmo stáča na východ a približne 240 m ide zastavaným
územím po rozhraní parciel, pričom prechádza tok Kuneradka. Pokračuje v priamke severným smerom až po Ul.
Oslobodite¾ov, po ktorej ïalej vedie na severoseverozápad až ku kúpe¾nému jazierku, ktoré obchádza v priamke zo
západnej strany a pokračuje, prechádzajúc tok Rajčianka, až na jej ¾avý breh. Po ňom ide ïalej v smere na západ
až po úroveň železničnej stanice, kde sa prudko stáča na juhojuhovýchod a v priamke smeruje až k východisko-
vému bodu hranice ochranného pásma I. stupňa, pričom asi od polovice tohto úseku vedie po okraji miestnej
komunikácie Staničnej cesty.

Ochranné pásmo II. stupňa

Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky
v mierke 1 : 50 000, listy Považská Bystrica 25-44, Martin 26-33.

Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú oblas�. Hranica na severe sa začína nad Rajeckými Teplicami
na ¾avom brehu toku Rajčianka, po ktorom vedie juhozápadným smerom prechádzajúc okraj obce Zbyňov až ku
obci Jasenové, pred ktorou sa stáča a severozápadným smerom ide po kótu Háj (593). Pokračuje juhojuhozápad-
ným až južným smerom cez kótu Dubová (728) a rozvodnicu až k štátnej ceste Ve¾ká Čierna — Rajec. Odtia¾ smeruje
do údolia potoka Čierňanka, obchádza z východnej strany Čierňanský rybník, pokračuje ešte asi 500 m lesnými
cestami a oblúkovite sa stáča na východ do údolia Rajčianky. V obci Šuja prechádza tento tok a ide ïalej po
rozvodnici miestnych potokov cez kóty 560, Baba (1061), Jablonská (1117) a Kamenný diel (681). Pokračuje naprieč
údolím Porubského potoka až na vrstevnicu 600, po ktorej vedie k obci Kunerad. Obchádza túto obec z východnej
strany a pokračuje po rozvodnici severozápadným smerom k Rajeckým Tepliciam. Popri kúpalisku prechádza na
¾avý breh toku Rajčianka a uzatvára tak hranicu ochranného pásma II. stupňa.

Ochranné pásmo III. stupňa

Ochranné pásmo III. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky
v mierke 1 : 50 000, listy Považská Bystrica 25-44, Valaská Belá 35-22.

Ochranné pásmo III. stupňa chráni infiltračnú oblas�. Hranica na severe sa začína na kóte Dubová (728)
a pokračuje cez kótu Petrová (641), odkia¾ vedie po vrstevnici k južnému okraju obce Malá Čierna. Tu sa napája
na štátnu cestu smerom na Malé Lednice a po jej ¾avom okraji ide južným smerom až k časti Cibu¾ková. Odtia¾
hranica pokračuje po rozvodnici juhozápadným až južným smerom cez kótu 539 a kótu Šibeničná (822). Južne od
tejto kóty sa hranica stáča na východ a ide po hrebeni Šibeničnej hory, ïalej sa napája na lesnú cestu a v severnej
časti obce Fačkov prechádza naprieč údolím toku Rajčianka. Pokračuje juhovýchodným smerom cez kótu Bukovina
(764), kde mení smer a ide na severovýchod do obce Rajecká Lesná, pričom z východnej strany obchádza kótu
Predný vrch (579). Od obce Rajecká Lesná pokračuje popri štátnej ceste smerom na Ďurčinú až po miesto, kde sa
napája na hranicu ochranného pásma II. stupňa. Odtia¾ je pokračovanie hraníc ochranného pásma II. stupňa
a ochranného pásma III. stupňa spoločné až po východiskový bod hranice ochranného pásma III. stupňa.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 481/2001 Z. z.
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POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY
PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV

V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Ochranné pásma sú vymedzené na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a návrhu záverečnej správy
vypracovanej E. Méryovou a kolektívom: Rajecké Teplice, ochranné pásma, rok 1996.

Hydrogeologická štruktúra je klasifikovaná ako otvorená s polozakrytou výverovou oblas�ou. V hydrogeologickej
štruktúre je vyčlenená infiltračná oblas�, v ktorej dochádza k dopĺňaniu, akumulačná oblas�, v ktorej sa formujú
základné fyzikálno-chemické vlastnosti, a výverová oblas�.

Formovanie a obeh minerálnych vôd sa uskutočňujú v hydrogeologickej štruktúre juhozápadno-severovýchod-
ného smeru. Zložením ide predovšetkým o triasové vápence, dolomity chočského a strážovského príkrovu a bazálne
paleogénne zlepence. Ohraničenie hydrogeologickej štruktúry je prevažne tektonické, karbonáty mezozoika sú
smerom na severovýchod ponorené pod vnútrokarpatský paleogén, významné sú takisto pozdĺžne zlomy karpatské-
ho smeru — malofatranský a rajeckoteplický a priečne severozápadno-juhovýchodné zlomy (Rajecké Teplice — Kamenná
Poruba).

Za infiltračnú oblas� hydrogeologickej štruktúry sa považujú severovýchodné svahy Strážovských vrchov
s približným určením v priestore Fačkov — Kardošova Vieska — Šuja — Rajecká Lesná a čas� antiklinály Skaliek pri
Ve¾kej Čiernej. Uvedené oblasti sú budované stredno a vrchno triasovými vápencami, dolomitmi strážovského
a chočského príkrovu a nadložnými karbonatickými zlepencami paleogénu.

Akumulačnú oblas� minerálnych vôd tvoria takisto karbonáty chočského a strážovského príkrovu a bazálne
zlepence paleogénu, ktoré vytvárajú spoločný kolektor minerálnych termálnych podzemných vôd. Podložie kotliny
má blokovú stavbu s rôznou amplitúdou poklesu a hrúbkou flyšového komplexu. Z h¾adiska tvorby termálnych vôd
sú priaznivé podmienky vytvorené v centrálnej časti kotliny vyčlenenej priestorom Rajec — Kamenná Poruba — Rajecké
Teplice. Rozhodujúcu úlohu pri výstupe termálnych vôd z akumulačnej oblasti do výverovej oblasti má priečny
zlom medzi Rajeckými Teplicami a Kamennou Porubou a pozdĺžny rajeckoteplický zlom. Smer prúdenia podzem-
ných vôd z infiltračnej oblasti do akumulačnej oblasti je juhozápadno-severovýchodný.

Vo výverovej oblasti kolektor minerálnych vôd (strednotriasové dolomity, vápence) nevystupuje priamo na povrch,
ale je prekrytý kvartérnymi a paleogénnymi sedimentmi. Výverová oblas� je z východu a západu ohraničená
sústavou priečnych zlomov, zo severu rajeckoteplickým zlomom. Smerom na juh sa mezozoické kolektory ponárajú
pod flyšovú výplň kotliny a tvoria výstupové cesty termálnych vôd. Smer prúdenia podzemných termálnych vôd
z akumulačnej oblasti do výverovej oblasti je juhoseverný.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 481/2001 Z. z.
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482

V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 8. novembra 2001,

ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov
v Smrdákoch

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000
Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných
liečivých zdrojov v Smrdákoch je v okrese Senica,
v katastrálnych územiach Koválov a Smrdáky.
Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom
podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných
liečivých zdrojov v Smrdákoch je v okresoch Senica
a Skalica, v katastrálnych územiach Častkov, Dojč,
Koválov, Lopašov, Oreské, Rohov, Rybky, Senica, Smr-
dáky, Unín a Vieska. Ochranné pásmo II. stupňa je

vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený
v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem pod¾a odsekov
1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných lie-
čivých zdrojov v Smrdákoch je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochran-
ných pásiem pod¾a odsekov 1 a 2, sú uložené na
Inšpektoráte kúpe¾ov a žriediel Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Tr-
nave, na Okresnom úrade v Senici, na Obecnom úrade
v Smrdákoch a v Slovenských liečebných kúpe¾och
Pieš�any, a. s.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. decembra
2001.1)

Roman Kováč v. r.

1) Týmto dňom stráca platnos� rozhodnutie povereníka zdravotníctva zo 4. mája 1960 č. 9744, ktorým boli určené dočasné ochranné pásma
pre prírodné liečivé zdroje kúpe¾ného miesta Smrdáky.
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Príloha č. 1 k vyhláške č. 482/2001 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
V SMRDÁKOCH
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Príloha č. 2 k vyhláške č. 482/2001 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
V SMRDÁKOCH
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POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSEM PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
V SMRDÁKOCH

Ochranné pásmo I. stupňa

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5 000, listy
Holíč 1-8, Holíč 1-9, Holíč 0-9, Kúty 2-0, Kúty 1-0.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblas� a akumuláciu peloidu. Hranica na východe sa začína
východne od obce Smrdáky a vedie juhovýchodným smerom popri štátnej ceste Smrdáky — Senica. Približne 100 m
za križovaním štátnej cesty so Záhučským potokom sa hranica stáča juhozápadným smerom a pokračuje paralelne
so Záhučským potokom po ¾avej strane údolia až k vrstevnici 240, po ktorej ide juhozápadným a západným
smerom. Ďalej hranica prechádza na vrstevnicu 230, 214 a 208, pričom stále vedie juhozápadným smerom po
¾avej strane údolia Smrdáckeho potoka. Pod obcou Koválov pokračuje hranica po ¾avej strane údolia Koválovského
potoka až po miesto jeho pravostranného prítoku, kde prechádza naprieč údolím Koválovského potoka a ide ïalej
v jeho aluviálnej nive severovýchodným smerom. Obchádza obec Koválov z východnej strany a na jej severnom
konci sa napája na štátnu cestu Koválov — Smrdáky, po ktorej pokračuje do obce Smrdáky. Cez ňu hranica vedie
ïalej popod cintorín, popri záhradách, futbalovom ihrisku a ovocných sadoch, až sa stáča južným smerom k štátnej
ceste Smrdáky — Senica, kde sa napája na východiskový bod hranice ochranného pásma I. stupňa.

Ochranné pásmo II. stupňa

Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade — Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky
v mierke 1 : 50 000, listy Skalica 34-24, Myjava 35-13.

Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú oblas�. Hranica na severe sa začína na rozvodnici asi 700 m
východne od kóty 287 a pokračuje východným smerom do údolia Pavlovského potoka. Pokračuje severovýchodno-
východným smerom ponad kótu Úbočie (282), za ktorou mení smer a ide popri štátnej ceste Vieska — Oreské na
juhovýchod a ïalej popod obec Oreské pokračuje údolím potoka Chvojnica smerom na východ. Pred obcou Lopašov
sa hranica stáča na juhovýchod, ide cez kótu Za bôrom (352), oblúkom mení smer na juhozápad a pokračuje
naprieč údoliami potoka Bôrik, Rohovského potoka a Rybčianskeho potoka. Ďalej ide stále v tom istom smere,
pričom pretína štátnu cestu Smrdáky — Senica a prechádza cez kótu Vrchy (246) a kótu 222 k sútoku Smrdáckeho
a Dojčianskeho potoka. Pokračuje severozápadným smerom cez kótu Repniská (259) a kótu 395, na ktorej zároveň
prekračuje rozvodnicu, obchádza z východnej strany kótu Zámčisko (434) a v severovýchodnom smere sa napája
na rozvodnicu, po ktorej vedie až do východiskového bodu hranice ochranného pásma II. stupňa.

Ochranné pásmo III. stupňa

Ochranné pásmo III. stupňa nebolo stanovené.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 482/2001 Z. z.
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POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
V SMRDÁKOCH

Ochranné pásma sú vymedzené na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a návrhu záverečnej správy
vypracovanej J. Dzúrikom a kolektívom: Smrdáky, stanovenie podkladov pre ochranné pásma prírodných liečivých
zdrojov, rok 1994.

V oblasti Smrdákov sú vyčlenené dve samostatné hydrogeologické štruktúry. Prvá hydrogeologická štruktúra je
klasifikovaná ako zatvorená so zakrytou výverovou oblas�ou s minerálnou vodou nátrium-chloridového typu
s obsahom jódu a brómu. Druhá hydrogeologická štruktúra je klasifikovaná ako polozatvorená s poloodkrytou až
polozakrytou výverovou oblas�ou s minerálnou vodou nátrium-chloridovo-hydrogenuhličitého typu s vysokým
obsahom sírovodíka. Vzh¾adom na charakter štruktúr sú vyčlenené len akumulačné oblasti, v ktorých sa formujú
základné fyzikálno-chemické vlastnosti, a výverové oblasti. Obidve štruktúry sa nachádzajú tesne ved¾a seba, ale
sú odizolované farskými a smrdáckymi zlomami. Komunikácia minerálnych vôd oboch štruktúr je minimálna.

Formovanie a obeh minerálnych vôd prvej hydrogeologickej štruktúry sa uskutočňujú v bazálnych klastikách
egenburg-otnangu. Formovanie a obeh minerálnych vôd druhej hydrogeologickej štruktúry sa uskutočňuje
v karbonátoch vrchného triasu mezozoických príkrovov, porušených karbonátoch bradlového pásma a v bazálnych
klastikách spodného miocénu. Významný vplyv na obeh a tvorbu minerálnych vôd má tektonická stavba územia,
pretože zlomy tu vytvorili kryhovú stavbu. Významné zlomové systémy sú: farský východozápadného smeru,
koválovský severovýchodno-juhozápadného smeru, štefanovský východoseverovýchodno-západojuhozápadného
smeru, smrdácky východoseverovýchodno-západojuhozápadného smeru a protiklonný zlomový systém západový-
chodného smeru.

Hydrogeologické štruktúry nemajú infiltračné oblasti.

Akumulačnú oblas� minerálnych vôd prvej hydrogeologickej štruktúry tvoria bazálne zlepence egenburg-otnangu
uzavreté v nepriepustnom nadloží i podloží. Akumulačná oblas� druhej hydrogeologickej štruktúry je zložitejšia,
podie¾ajú sa na nej triasové karbonáty mezozoických príkrovov, bradla a bazálnych zlepencov spodného miocénu.
Obidve akumulačné oblasti majú ve¾ké horizontálne rozšírenie vo východnej časti viedenskej panvy a obsahujú
len statické zásoby minerálnych vôd.

Prvá hydrogeologická štruktúra nemá prirodzenú výverovú oblas�, je tektonicky horizontálne ohraničená
zlomovými líniami a vertikálne uzavretá nadložnými ílovitými sedimentmi neogénu. Exploatácia minerálnych vôd
je možná len hydrogeologickými vrtmi v akumulačnej oblasti. Vo výverovej oblasti druhej hydrogeologickej
štruktúry nevystupujú kolektory na povrch, ale sú prekryté izolátormi a vývery vystupujú po priepustných
štefanovských zlomoch. V mieste výstupu cez neogénne sedimenty dochádza k miešaniu minerálnych vôd
s vadóznymi vodami, ktoré predstavujú dynamické zásoby. Minerálne vody sa môžu využíva� pomocou hydrogeo-
logických vrtov vo výverovej i akumulačnej oblasti.

V oblasti Smrdákov sa nachádza prírodné anorganické bahno akumulované v pleistocén-holocéne za prínosu
organickej hmoty. Po obidvoch stranách povrchových tokov vytvára bahno akumulácie misovitých tvarov s pre-
menlivou mocnos�ou do 10 m. Prírodné anorganické bahno je dobrým východiskovým materiálom na ïalšie
balneotechnické spracovanie v prírodných alebo umelých zrecích bazénoch. Akumulácie peloidu boli stanovené
v celkovom objeme 1,5 mil. m3.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 482/2001 Z. z.
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