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Z Á K O N

z 27. októbra 2005

o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach
a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

PRVÁ ÈAS�

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje
a) uznávanie prírodných lieèivých vôd a prírodných mi-

nerálnych vôd,
b) vyu�ívanie a ochranu prírodných lieèivých zdrojov

a prírodných minerálnych zdrojov,
c) uznávanie klimatických podmienok vhodných na

lieèenie a ich ochranu,
d) podmienky na povolenie na prevádzkovanie prírod-

ných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební,
e) podmienky na uznávanie kúpe¾ných miest,
f) ochranu kúpe¾ného územia a po�iadavky na kúpe¾-

né prostredie,
g) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických

osôb pri uznávaní prírodných lieèivých vôd, prírod-
ných minerálnych vôd a klimatických podmienok
vhodných na lieèenie a pri vyu�ívaní a ochrane prí-
rodných lieèivých zdrojov, prírodných minerálnych
zdrojov a klimatických podmienok vhodných na lie-
èenie,

h) pôsobnos� orgánov �tátnej správy a obcí,
i) zodpovednos� za poru�enie povinností ustanove-

ných týmto zákonom.

(2) Tento zákon sa nevz�ahuje na prírodné minerálne
vody plnené do spotrebite¾ského obalu s výnimkou ich
uznania, úpravy, ochrany a povo¾ovania vyu�ívania
prírodných minerálnych zdrojov.1)

§ 2

Základné pojmy

(1) Minerálna voda je podzemná voda s originálnym
pôvodom akumulovaná v prírodnom prostredí, vyviera-
júca na zemský povrch z jednej alebo viacerých priro-

dzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá sa
odli�uje od inej podzemnej vody najmä
a) svojím pôvodom,
b) obsahom stopových prvkov,
c) obsahom a charakterom celkových rozpustených

tuhých látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 alebo obsa-
hom rozpustených plynných látok presahujúcich
1 000 mg.l-1 oxidu uhlièitého, alebo najmenej 1 mg.l-1

sulfánu, alebo
d) minimálnou teplotou vody v mieste výveru 20 oC.

(2) Prírodná lieèivá voda je minerálna voda, ktorá pre
svoje zlo�enie vhodné na lieèenie bola uznaná pod¾a
tohto zákona.

(3) Prírodný lieèivý zdroj na úèely tohto zákona je
zdroj minerálnej vody, z ktorého voda bola uznaná za
prírodnú lieèivú vodu pod¾a tohto zákona.

(4) Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bez-
chybná podzemná voda vyvierajúca na zemský povrch
z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých
výstupných ciest, ktorá spåòa kvalitatívne po�iadavky
pod¾a osobitného predpisu1) a bola uznaná pod¾a tohto
zákona. Je urèená na pou�itie ako potravina a na výro-
bu balených prírodných minerálnych vôd.1) Od obyèaj-
nej pitnej vody sa odli�uje charakteristickým pôvod-
ným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich
èastí, ako aj fyziologickým úèinkom a jej pôvodným sta-
vom.

(5) Prírodný minerálny zdroj je zdroj minerálnej
vody, z ktorého bola voda uznaná za prírodnú minerál-
nu vodu pod¾a tohto zákona.

(6) Klimatické podmienky vhodné na lieèenie sú von-
kaj�ie klimatické ukazovatele a kvalita ovzdu�ia a mik-
roklimatické podmienky prírodných podzemných prie-
storov, ktoré spôsobujú priaznivé zmeny reaktivity
alebo iných fyziologických funkcií a biologických funk-
cií ¾udského organizmu, uznané pod¾a tohto zákona.

(7) Peloidy sú prírodné látky, ktoré vznikli kombiná-
ciou geologických, chemických, fyzikálnych, biologic-
kých a mikrobiologických procesov a ktoré sa po úpra-
ve mô�u pou�íva� na terapeutické úèely ako
zdravotnícke pomôcky.2)

(8) Prírodné lieèivé soli a plyny sú prírodné látky, kto-
ré sú obsiahnuté v prírodných lieèivých vodách a iných
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1) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskor�ích predpisov.
2) Zákon è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnosten-

ský zákon) v znení neskor�ích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame
v znení neskor�ích predpisov.



prírodných zdrojoch a mô�u sa pou�íva� na terapeutic-
ké úèely ako zdravotnícke pomôcky.2)

(9) Kúpe¾né miesto je územie obce alebo èas� územia
obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné lieèivé zdroje,
prírodné lieèebné kúpele, kúpe¾né lieèebne a iné zaria-
denia potrebné na vykonávanie kúpe¾nej starostlivosti
a ktoré je uznané pod¾a tohto zákona.

(10) Prírodné lieèebné kúpele sú viac ako jedno zdra-
votnícke zariadenie, v ktorých sa poskytuje zdravotná
starostlivos� na stabilizáciu zdravotného stavu, rege-
neráciu zdravia alebo prevenciu chorôb3) a ktoré vyu�í-
vajú prírodné lieèivé vody alebo klimatické podmienky
vhodné na lieèenie uznané pod¾a tohto zákona na po-
skytovanie zdravotnej starostlivosti.

(11) Kúpe¾ná lieèebòa je samostatné zdravotnícke
zariadenie, v ktorom sa poskytuje zdravotná starostli-
vos� na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu
zdravia alebo prevenciu chorôb3) a ktoré vyu�íva prí-
rodné lieèivé vody alebo klimatické podmienky vhodné
na lieèenie uznané pod¾a tohto zákona na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti.

(12) Prírodné klimatické kúpele sú prírodné lieèebné
kúpele, ktoré vyu�ívajú na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti klimatické podmienky vhodné na lieèenie
uznané pod¾a tohto zákona.

(13) Kúpe¾ná starostlivos� je zdravotná starostlivos�
poskytovaná v prírodných lieèebných kúpe¾och a kú-
pe¾ných lieèebniach.

(14) Monitorovací systém prírodných lieèivých zdro-
jov a prírodných minerálnych zdrojov je systém, pro-
stredníctvom ktorého sa vykonáva re�imové sledovanie
hydrogeologických, chemických, fyzikálnych, mikro-
biologických a biologických ukazovate¾ov prírodných
lieèivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov, po-
zorovacích vrtov, pozorovacích objektov a meteorolo-
gických ukazovate¾ov príslu�ného územia (ïalej len
�re�imové sledovanie�) v rozsahu urèenom v povolení
vyu�íva� prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný minerál-
ny zdroj (ïalej len �povolenie vyu�íva� zdroj�). Monito-
rovací systém prírodných lieèivých zdrojov a prírod-
ných minerálnych zdrojov je samostatnou èas�ou
monitorovacieho systému �ivotného prostredia.

(15) Záchytné zariadenie je zariadenie, ktoré slú�i na
odoberanie vody z prírodného lieèivého zdroja alebo
z prírodného minerálneho zdroja.

(16) Balneotechnické zariadenie je zariadenie, ktoré
slú�i na èerpanie, dopravu, akumuláciu, balneologické
alebo iné vyu�itie vody z prírodného lieèivého zdroja
alebo z prírodného minerálneho zdroja.

(17) Vyu�ívate¾ zdroja je fyzická osoba alebo právnic-
ká osoba, ktorá má povolenie vyu�íva� zdroj vydané
pod¾a tohto zákona.

§ 3

Vlastnícke vz�ahy

Prírodná lieèivá voda a prírodná minerálna voda sa
stáva vlastníctvom fyzickej osoby-podnikate¾a alebo
právnickej osoby, ktorá ju odobrala z prírodného lieèi-
vého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja na
základe povolenia vyu�íva� zdroj vydaného pod¾a tohto
zákona a zaplatila za òu úhradu.

§ 4

Oznamovacia povinnos�

(1) Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vy-
konáva geologické práce, banskú èinnos� alebo èinnos�
vykonávanú banským spôsobom alebo iné zemné prá-
ce, zistí výskyt podzemnej vody s prejavmi zvý�enej tep-
loty, mineralizácie alebo obsahu plynov, je povinná tie-
to skutoènosti oznámi� Ministerstvu zdravotníctva
Slovenskej republiky (ïalej len �ministerstvo zdravot-
níctva�) do 15 dní odo dòa zistenia.

(2) Ministerstvo zdravotníctva zaujme k oznamu
pod¾a odseku 1 stanovisko do 15 dní od prijatia ozna-
mu. Ministerstvo zdravotníctva zaznamená výskyt pod-
zemnej vody zistenej pod¾a odseku 1 do registra a data-
bázy minerálnych vôd.

DRUHÁ ÈAS�

PRÍRODNÉ LIEÈIVÉ ZDROJE
A PRÍRODNÉ MINERÁLNE ZDROJE

§ 5

Uznanie prírodných lieèivých vôd
a uznanie prírodných minerálnych vôd

(1) O uznaní prírodnej lieèivej vody a o uznaní prírod-
nej minerálnej vody rozhoduje �tátna kúpe¾ná komi-
sia.

(2) Minerálnu vodu mo�no uzna� za prírodnú lieèivú
vodu, ak sú poèas najmenej piatich rokov preukázané
jej lieèivé úèinky v balneologickej praxi a spåòa po�ia-
davky ustanovené v�eobecne záväzným právnym pred-
pisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Lieèivé
úèinky mo�no pova�ova� za preukázané aj vtedy, ak
boli takéto úèinky overené dlhodobou balneologickou
praxou pri vyu�ívaní vôd s podobnými fyzikálnymi,
chemickými a fyzikálno-chemickými vlastnos�ami.

(3) Za prírodnú lieèivú vodu v mieste spotreby mo�no
uzna� len minerálnu vodu zo zdroja, ktorá bola najme-
nej pä� rokov sledovaná a poèas tohto obdobia sa preu-
kázala stálos� v�etkých jej rozhodujúcich ukazovate-
¾ov.

(4) Prírodná lieèivá voda vyu�ívaná na plnenie do
spotrebite¾ského obalu4) sa pova�uje za liek, ak spåòa
po�iadavky na kvalitu, úèinnos� a bezpeènos�5) a má
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3) Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdra-
votníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.

4) § 4 ods. 2 zákona è. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.
5) § 2 ods. 28 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.



udelené povolenie na uvedenie na trh pod¾a osobitného
predpisu.6)

(5) Prírodná lieèivá voda vyu�ívaná zo zdroja na plne-
nie do spotrebite¾ského obalu musí spåòa� po�iadavky
pod¾a osobitného predpisu.7)

(6) Za prírodnú minerálnu vodu mo�no uzna� len
vodu zo zdroja, ktorá bola najmenej tri roky sledovaná,
poèas tohto obdobia sa preukázala stálos� v�etkých jej
rozhodujúcich ukazovate¾ov a nedo�lo k zmene jej vý�i-
vových vlastností a spåòa po�iadavky ustanovené v�e-
obecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá mi-
nisterstvo zdravotníctva. Ak vyu�ívate¾ zdroja nemô�e
z technických dôvodov vyu�íva� prírodnú minerálnu
vodu zo zdroja, na ktorý bolo vydané povolenie vyu�íva�
zdroj, a po�iada o uznanie prírodnej minerálnej vody
s rovnakým chemickým zlo�ením z nového zdroja z rov-
nakého hydrogeologického kolektora,8) podmienka
pod¾a predchádzajúcej vety sa pova�uje za splnenú.
V tomto prípade stabilita vody zo zdroja musí by� preu-
kázaná hydrodynamickou skú�kou v då�ke trvania
30 dní.

(7) Na plnenie do spotrebite¾ského obalu pod ob-
chodným názvom prírodná minerálna voda sa mô�e vy-
u�íva� len prírodná minerálna voda uznaná pod¾a tohto
zákona.

(8) Minerálne vody uvedené v § 2 ods. 1, 2 a 4 a zdro-
je, z ktorých tieto vody pochádzajú, podliehajú eviden-
cii ministerstva zdravotníctva.

§ 6

(1) V konaní o uznanie prírodnej lieèivej vody a prí-
rodnej minerálnej vody sa rozhoduje o uznaní
a) prírodnej lieèivej vody a prírodnej minerálnej vody

získanej zo zdroja na území Slovenskej republiky,
b) prírodnej minerálnej vody zo zdroja na území ne-

èlenského �tátu Európskej únie dovezenej do èlen-
ského �tátu Európskej únie.

(2) Konanie o uznanie prírodnej lieèivej vody alebo
prírodnej minerálnej vody sa zaèína na návrh alebo na
podnet správneho orgánu.

(3) Návrh na uznanie prírodnej lieèivej vody alebo
prírodnej minerálnej vody mô�e poda�
a) vlastník pozemku, na ktorom sa zdroj vody nachá-

dza,
b) vlastník záchytného zariadenia, ktoré slú�i na odber

prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej minerálnej
vody,

c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má zá-
ujem zdroj vody vyu�íva�,

d) obec, na ktorej území sa zdroj vody nachádza.

(4) �tátna kúpe¾ná komisia mô�e zaèa� konanie

o uznanie prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej mine-
rálnej vody aj z vlastného podnetu, ak sa dozvie
o mo�nom zdroji prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej
minerálnej vody.

(5) Návrh na uznanie prírodnej lieèivej vody alebo
prírodnej minerálnej vody musí obsahova�
a) údaje o navrhovate¾ovi s týmto obsahom:

1. fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia, èíslo obèianskeho preukazu
alebo iného dokladu preukazujúceho toto�nos�
osoby, údaj o �tátnom obèianstve,

2. právnická osoba uvedie názov alebo obchodné
meno, sídlo, identifikaèné èíslo, ak je pridelené,

3. fyzická osoba-podnikate¾ uvedie obchodné meno,
sídlo a identifikaèné èíslo,

b) názov alebo technické oznaèenie zdroja,
c) návrh na zachytenie a vyu�itie zdroja.

(6) Navrhovate¾ k návrhu na uznanie prírodnej lieèi-
vej vody alebo prírodnej minerálnej vody dolo�í:
a) právnická osoba výpis z obchodného registra nie

star�í ako tri mesiace,
b) fyzická osoba-podnikate¾ výpis zo �ivnostenského

registra alebo úradne osvedèený �ivnostenský list,
alebo inú listinu, ktorá ho oprávòuje na podnikanie;
výpis nesmie by� ku dòu podania návrhu star�í ako
tri mesiace,

c) zahranièná osoba výpis z obchodného registra alebo
z inej evidencie, do ktorej je zahranièná osoba zapí-
saná, nie star�í ako tri mesiace,

d) polohopisný a vý�kopisný plán zdroja v mierke
1 : 1000,

e) závereènú správu z hydrogeologického prieskumu;9)
v prípade potreby �tátna kúpe¾ná komisia si mô�e
vy�iada� ïal�ie odborné stanovisko,

f) doklad o vyu�ite¾nom mno�stve prírodnej lieèivej
vody alebo prírodnej minerálnej vody z lokálneho
zdroja alebo z celej hydrogeologickej �truktúry,10)

g) návrh na urèenie ochranných pásiem; návrh na ur-
èenie ochranných pásiem je súèas�ou závereènej
správy z hydrogeologického prieskumu alebo ïal�ie-
ho odborného stanoviska pod¾a písmena e),

h) roz�írenú fyzikálnu, chemickú, fyzikálno-chemickú,
mikrobiologickú a biologickú analýzu vypracovanú
akreditovaným laboratóriom nie star�iu ako �es�
mesiacov,

i) balneologický posudok pre prírodné lieèivé vody
s návrhom vhodných indikácií nie star�í ako �es�
mesiacov,

j) balneologický posudok pre prírodné minerálne vody
s návrhom na úpravu vody, ak je potrebná, nie star�í
ako �es� mesiacov,

k) klinické a farmakologické testy pod¾a osobitného
predpisu,2) ak to tento predpis ustanovuje,

l) údaje z katastra nehnute¾ností o vlastníctve nehnu-
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6) § 20 ods. 1 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
7) Vyhlá�ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 141/2005 Z. z. o po�iadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja

na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, oznaèovanie a uvádzanie na trh prírodných lieèivých vôd.
8) Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor�ích pred-

pisov (vodný zákon) v znení neskor�ích predpisov.
9) § 2 ods. 3 písm. b) a § 14 ods. 4 zákona è. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o �tátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení

neskor�ích predpisov.
10) § 16 ods. 2 zákona è. 313/1999 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.



te¾nosti, na ktorej sa zdroj nachádza alebo ktorá
mô�e by� vyu�ívaním zdroja dotknutá, s uvedením
identifikaèných èísiel nehnute¾nosti, nie star�ie ako
�es� mesiacov.

(7) Ak �tátna kúpe¾ná komisia zaène konanie
o uznanie prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej mine-
rálnej vody z vlastného podnetu, doklady potrebné na
uznanie obstará ministerstvo zdravotníctva.

(8) Ustanovenia tohto zákona o uznaní prírodnej
minerálnej vody získanej zo zdroja na území Slovenskej
republiky sa pou�ijú primerane aj na uznanie prírodnej
minerálnej vody zo zdroja na území neèlenského �tátu
Európskej únie dovezenej do èlenského �tátu Európ-
skej únie. Prírodná minerálna voda získaná zo zdroja
na území neèlenského �tátu Európskej únie mô�e by�
uznaná len vtedy, ak zodpovedný orgán krajiny, v kto-
rej sa táto voda získava, vydá potvrdenie, �e voda zod-
povedá po�iadavkám na uznanie v èlenských �tátoch
Európskej únie a je podrobovaná priebe�nej kontrole.
Platnos� rozhodnutia o uznaní prírodnej minerálnej
vody dovezenej do èlenského �tátu Európskej únie z ne-
èlenského �tátu Európskej únie nesmie by� dlh�ia ako
pä� rokov.

(9) Platnos� rozhodnutia o uznaní prírodnej mine-
rálnej vody dovezenej do èlenského �tátu Európskej
únie z neèlenského �tátu Európskej únie mo�no predå-
�i�; pri predå�ení platnosti rozhodnutia pred uplynutím
obdobia pod¾a odseku 8 sa postup �tátnej kúpe¾nej ko-
misie pod¾a tohto zákona predchádzajúci uznaniu prí-
rodnej minerálnej vody nemusí opakova�.

(10) �tátna kúpe¾ná komisia poskytne informácie tý-
kajúce sa uznania a výsledky pravidelných kontrol na
po�iadanie èlenského �tátu Európskej únie alebo Eu-
rópskej komisie.

§ 7

Úèastníkmi konania o uznanie prírodnej lieèivej vody
alebo prírodnej minerálnej vody sú navrhovate¾, fyzické
osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné
práva k nehnute¾nostiam, na ktorých sa zdroj vody na-
chádza, mô�u by� vyu�ívaním zdroja priamo dotknuté,
ako aj osoby, ktoré k takýmto nehnute¾nostiam vyko-
návajú správu pod¾a osobitných predpisov.11)

§ 8

(1) Ak návrh na uznanie prírodnej lieèivej vody alebo
prírodnej minerálnej vody neobsahuje nále�itosti pod¾a
§ 6 ods. 5 a 6 alebo je nezrozumite¾ný, vyzve �tátna kú-
pe¾ná komisia navrhovate¾a, aby návrh doplnil alebo
opravil, a urèí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie by�
krat�ia ako desa� pracovných dní.

(2) Ak navrhovate¾ v lehote urèenej �tátnou kúpe¾-
nou komisiou pod¾a odseku 1 návrh nedoplní alebo ne-
opraví, �tátna kúpe¾ná komisia konanie o uznanie prí-
rodnej lieèivej vody alebo prírodnej minerálnej vody
zastaví.

(3) �tátna kúpe¾ná komisia návrh na uznanie prírod-
nej lieèivej vody alebo prírodnej minerálnej vody za-
mietne, ak
a) navrhovaná prírodná lieèivá voda nemá zlo�enie

vhodné na lieèenie, nespåòa po�iadavky pod¾a § 5
alebo po�iadavky ustanovené v�eobecne záväzným
právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdra-
votníctva,

b) navrhovaná prírodná minerálna voda nespåòa po-
�iadavky pod¾a § 5 alebo po�iadavky ustanovené
v�eobecne záväzným právnym predpisom, ktorý
vydá ministerstvo zdravotníctva.

(4) Rozhodnutie �tátnej kúpe¾nej komisie, ktorým
zamietla návrh na uznanie prírodnej lieèivej vody alebo
prírodnej minerálnej vody, sa oznamuje úèastníkom
konania a Ministerstvu �ivotného prostredia Sloven-
skej republiky (ïalej len �ministerstvo �ivotného pro-
stredia�).

§ 9

(1) �tátna kúpe¾ná komisia rozhodne o uznaní prí-
rodnej lieèivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, ak
návrh na uznanie prírodnej lieèivej vody alebo prírod-
nej minerálnej vody obsahuje nále�itosti pod¾a § 6
ods. 5 a 6 a
a) navrhovaná prírodná lieèivá voda má zlo�enie vhod-

né na lieèenie a spåòa po�iadavky pod¾a § 5 a po�ia-
davky ustanovené v�eobecne záväzným právnym
predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,

b) navrhovaná prírodná minerálna voda spåòa po�ia-
davky pod¾a § 5 a po�iadavky ustanovené v�eobecne
záväzným právnym predpisom, ktorý vydá minister-
stvo zdravotníctva.

(2) Rozhodnutie, ktorým sa uznáva voda za prírodnú
lieèivú vodu alebo prírodnú minerálnu vodu, obsahuje
a) názov prírodného lieèivého zdroja alebo prírodného

minerálneho zdroja,
b) popis umiestnenia prírodného lieèivého zdroja alebo

prírodného minerálneho zdroja,
c) fyzikálno-chemické zlo�enie, úpravu vody, úèinky

vody a vhodné indikácie pri prírodnej lieèivej vode,
d) fyzikálno-chemické zlo�enie, úpravu vody, úèinky

vody pri prírodnej minerálnej vode,
e) podmienky sledovania prírodnej lieèivej vody a prí-

rodnej minerálnej vody do èasu zaèatia ich vyu�íva-
nia,

f) údaj o mno�stve vody z prírodného lieèivého zdroja
alebo z prírodného minerálneho zdroja.

(3) �tátna kúpe¾ná komisia zaène konanie o vydanie
rozhodnutia, ktorým uznanie vody za prírodnú lieèivú
vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu zru�í,
a) ak voda uznaná za prírodnú lieèivú vodu prestala

ma� zlo�enie vhodné na lieèenie alebo prestala spå-
òa� po�iadavky ustanovené v�eobecne záväzným
právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdra-
votníctva,

b) ak voda uznaná za prírodnú minerálnu vodu presta-
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la spåòa� po�iadavky ustanovené v�eobecne záväz-
ným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo
zdravotníctva,

c) ak záchytné zariadenie je v takom technickom stave,
ktorý neumo�òuje odber prírodnej lieèivej vody ale-
bo prírodnej minerálnej vody, alebo

d) na návrh osoby, ktorej bolo vydané rozhodnutie
o uznaní prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej mi-
nerálnej vody; táto osoba mô�e poda� návrh, len ak
e�te nebolo vydané povolenie vyu�íva� zdroj tejto
vody.

(4) �tátna kúpe¾ná komisia vydá tej istej osobe nové
rozhodnutie o uznaní vody za prírodnú lieèivú vodu ale-
bo za prírodnú minerálnu vodu, ak sa zmenilo
fyzikálno-chemické zlo�enie prírodnej lieèivej vody ale-
bo prírodnej minerálnej vody alebo jej úèinky uvedené
v pôvodnom rozhodnutí o jej uznaní pod¾a odseku 2
písm. c) alebo d).

(5) Rozhodnutie o uznaní prírodnej lieèivej vody, roz-
hodnutie o zru�ení jej uznania, rozhodnutie o uznaní
prírodnej minerálnej vody a rozhodnutie o zru�ení jej
uznania sa doruèuje
a) úèastníkom konania,
b) obci, na ktorej území sa prírodný lieèivý zdroj alebo

prírodný minerálny zdroj nachádza,
c) stavebnému úradu a orgánu �tátnej vodnej správy

príslu�nému pod¾a miesta výskytu prírodného lieèi-
vého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,

d) orgánom územného plánovania,
e) Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slo-

venskej republiky,
f) ministerstvu �ivotného prostredia,
g) Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky

(ïalej len �ministerstvo hospodárstva�).

(6) Ministerstvo zdravotníctva bezodkladne po vyda-
ní rozhodnutia o uznaní vody za prírodnú lieèivú vodu
alebo za prírodnú minerálnu vodu vydá v�eobecne zá-
väzný právny predpis, ktorým urèí ochranné pásma pre
zdroj tejto vody.

Povolenie vyu�íva� zdroj

§ 10

Vyu�ívanie prírodného lieèivého zdroja
a prírodného minerálneho zdroja

(1) Prírodný lieèivý zdroj a prírodný minerálny zdroj
mô�e vyu�íva� fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnic-
ká osoba len na základe povolenia vyu�íva� zdroj, ak
tento zákon neustanovuje inak. V povolení vyu�íva�
zdroj sa musí re�pektova� charakter a vyu�ite¾né mno�-
stvo vody z prírodného lieèivého zdroja a z prírodného
minerálneho zdroja a ochrana hydrogeologickej �truk-
túry.

(2) Prírodný lieèivý zdroj sa prednostne vyu�íva na
lieèebné úèely.

(3) Prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný minerálny
zdroj mo�no vyu�íva� len v rozsahu povolenia vyu�íva�
zdroj a na úèel uvedený v povolení vyu�íva� zdroj pod¾a
§ 13 ods. 1 písm. c).

(4) Prírodná lieèivá voda sa pou�íva na prevenciu,
lieèbu, rehabilitáciu, plnenie do spotrebite¾ského bale-
nia v stave, v akom sa vyskytuje v mieste výveru, alebo
po úprave, ktorá nenaru�í jej lieèivé úèinky.

(5) Po�iadavky na kvalitu, získavanie, prepravu prí-
rodnej lieèivej vody od prírodného lieèivého zdroja na
miesto úpravy a plnenia, spôsob úpravy, kontrolu kva-
lity, balenie, oznaèovanie a uvádzanie prírodných lieèi-
vých vôd na trh upravuje osobitný predpis.7)

(6) Po�iadavky na získavanie, úpravu, plnenie, ozna-
èovanie a uvádzanie do obehu prírodných minerál-
nych vôd v spotrebite¾skom obale upravuje osobitný
predpis.1)

§ 11

�iados� o vydanie povolenia vyu�íva� zdroj

(1) �iados� o vydanie povolenia vyu�íva� zdroj podáva
fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba (ïalej
len ��iadate¾�).

(2) �iados� o vydanie povolenia vyu�íva� zdroj musí
obsahova�
a) údaje o �iadate¾ovi s týmto obsahom:

1. fyzická osoba-podnikate¾ uvedie obchodné meno,
sídlo a identifikaèné èíslo,

2. právnická osoba uvedie názov alebo obchodné
meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak je pridelené,

b) údaj o mno�stve prírodnej lieèivej vody alebo prírod-
nej minerálnej vody po�adovanom na podnikanie,

c) predmet podnikania alebo èinnosti, pri ktorých má
by� prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný minerálny
zdroj vyu�ívaný,

d) názov prírodného lieèivého zdroja alebo prírodného
minerálneho zdroja a jeho technické oznaèenie,

e) spôsob odberu vody z prírodného lieèivého zdroja
alebo z prírodného minerálneho zdroja,

f) dátum zaèatia vyu�ívania prírodného lieèivého zdro-
ja alebo prírodného minerálneho zdroja,

g) dátum ukonèenia vyu�ívania prírodného lieèivého
zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja v prípa-
de vyu�ívania na dobu urèitú,

h) spôsob likvidácie odpadových vôd a nevyu�itých vôd
pod¾a osobitných predpisov.12)

(3) �iadate¾ k �iadosti o vydanie povolenia vyu�íva�
zdroj dolo�í:
a) fyzická osoba-podnikate¾ výpis zo �ivnostenského

registra alebo úradne osvedèený �ivnostenský list,
alebo inú listinu, ktorá ho oprávòuje na podnikanie;
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výpis nesmie by� ku dòu podania �iadosti star�í ako
tri mesiace,

b) právnická osoba výpis z obchodného registra nie
star�í ako tri mesiace,

c) zahranièná osoba výpis z obchodného registra alebo
z inej evidencie, do ktorej je zahranièná osoba zapí-
saná, nie star�í ako tri mesiace,

d) výpis z registra trestov �iadate¾a, pri právnických
osobách �tatutárneho orgánu alebo èlenov �tatutár-
neho orgánu �iadate¾a nie star�í ako tri mesiace,

e) doklad o vyu�ite¾nom mno�stve prírodnej lieèivej
vody alebo prírodnej minerálnej vody z lokálneho
zdroja alebo z celej hydrogeologickej �truktúry,10)

f) zámer vyu�ívania prírodného lieèivého zdroja alebo
prírodného minerálneho zdroja, ktorý obsahuje

1. oznaèenie nehnute¾nosti, na ktorej sa prírodný
lieèivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj na-
chádza a ktorá má by� jeho vyu�ívaním priamo
dotknutá, výpis z katastra nehnute¾ností k tejto
nehnute¾nosti, kópiu katastrálnej mapy alebo
vektorovú katastrálnu mapu vo výmennom for-
máte so zakreslením miesta prírodného lieèivého
zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, kto-
rý má by� vyu�ívaný; doklady nesmú by� star�ie
ako tri mesiace,

2. polohopisné a vý�kopisné zameranie prírodného
lieèivého zdroja alebo prírodného minerálneho
zdroja,

3. návrh na vyu�itie prírodného lieèivého zdroja ale-
bo prírodného minerálneho zdroja s oh¾adom na
jeho charakter a vyu�ite¾né mno�stvo vody,

4. podiel vyu�itia na iné ako lieèebné úèely pri prí-
rodných lieèivých zdrojoch,

5. spôsob vyu�itia prírodného lieèivého zdroja alebo
prírodného minerálneho zdroja,

g) zmluvu o úhrade finanèných prostriedkov za prie-
skum prírodného lieèivého zdroja alebo prírodného
minerálneho zdroja, ktorá bola uzavretá s osobou,
ktorá na vlastné náklady prieskum vykonala, ak
prieskum nevykonal sám �iadate¾.

(4) �iados� o vydanie povolenia vyu�íva� zdroj mô�e
obsahova� aj �iados� o povolenie na úpravu vody.

(5) �iadate¾ pri podaní �iadosti musí preukáza�, �e je
vlastníkom nehnute¾nosti, na ktorej sa prírodný lieèivý
zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza a ktorá
má by� jeho vyu�ívaním priamo dotknutá, a �e je vlast-
níkom záchytného zariadenia alebo �e má k tejto ne-
hnute¾nosti a záchytnému zariadeniu iné právo, ktoré
ho oprávòuje nehnute¾nos� a záchytné zariadenie na
vyu�ívanie prírodného lieèivého zdroja alebo prírodné-
ho minerálneho zdroja pou�íva�.

(6) Ak prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný minerál-
ny zdroj nebol vyu�ívaný najmenej poèas troch rokov
odo dòa, keï bola voda z neho uznaná za prírodnú lieèi-
vú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu, musí �iada-
te¾ predlo�i� aj závereènú správu z hydrogeologického
prieskumu príslu�ného územia, správu o technických
parametroch záchytného zariadenia a správu o kvalite

prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej minerálnej vody,
ktorá nie je star�ia ako tri mesiace.

§ 12

Konanie

(1) Konanie o vydanie povolenia vyu�íva� zdroj sa
uskutoèòuje pred �tátnou kúpe¾nou komisiou. Úèast-
níkmi konania o vydanie povolenia vyu�íva� zdroj sú
�iadate¾, fyzické osoby a právnické osoby, ktorých
vlastnícke alebo iné práva k nehnute¾nostiam, na kto-
rých sa prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný minerálny
zdroj nachádza, mô�u by� vyu�ívaním prírodného lieèi-
vého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja pria-
mo dotknuté, ako aj osoby, ktoré k takýmto nehnute¾-
nostiam vykonávajú správu pod¾a osobitných
predpisov.11)

(2) Dotknutými orgánmi sú
a) obec, na ktorej území sa prírodný lieèivý zdroj alebo

prírodný minerálny zdroj nachádza,
b) príslu�ný orgán vodnej správy.

(3) Ak �iados� o vydanie povolenia vyu�íva� zdroj ne-
obsahuje nále�itosti uvedené v § 11 alebo je nezrozumi-
te¾ná, �tátna kúpe¾ná komisia vyzve �iadate¾a, aby �ia-
dos� doplnil alebo opravil, a urèí mu na to primeranú
lehotu, ktorá nesmie by� krat�ia ako desa� pracovných
dní. Ak �iadate¾ v lehote urèenej �tátnou kúpe¾nou ko-
misiou �iados� nedoplní alebo neopraví, �tátna kúpe¾-
ná komisia konanie o vydanie povolenia vyu�íva� zdroj
zastaví.

(4) Povolenie vyu�íva� zdroj nenahrádza rozhodnutie
o vyu�ití územia pod¾a osobitných právnych predpi-
sov.13)

(5) Povolenie vyu�íva� zdroj sa doruèuje úèastníkom
konania a dotknutým orgánom pod¾a odsekov 1 a 2.

(6) �tátna kúpe¾ná komisia vydá povolenie vyu�íva�
zdroj, len ak ide o zdroj, z ktorého voda bola uznaná za
prírodnú lieèivú vodu alebo z ktorého voda bola uznaná
za prírodnú minerálnu vodu pod¾a tohto zákona, a �ia-
dos� o vydanie povolenia vyu�íva� zdroj obsahuje nále-
�itosti pod¾a § 11.

(7) �tátna kúpe¾ná komisia zamietne �iados� o vyda-
nie povolenia vyu�íva� zdroj, ak
a) je vo verejnom záujme prírodný lieèivý zdroj alebo

prírodný minerálny zdroj nevyu�íva�,
b) plán vyu�ívania prírodného lieèivého zdroja alebo

prírodného minerálneho zdroja nie je vhodný vo
vz�ahu k vyu�ite¾nému mno�stvu vody v òom,

c) povolenie vyu�íva� zdroj bolo u� vydané inému �ia-
date¾ovi okrem prípadov pod¾a § 21.

(8) Ak jedným zo �iadate¾ov o vydanie povolenia vy-
u�íva� zdroj je vlastník nehnute¾nosti, na ktorej sa prí-
rodný lieèivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj na-
chádza, a záchytného zariadenia a tento �iadate¾ spåòa
v�etky podmienky ustanovené týmto zákonom, �tátna
kúpe¾ná komisia mu vydá povolenie vyu�íva� zdroj. Ak
podmienky ustanovené týmto zákonom splní súèasne
nieko¾ko �iadate¾ov o vydanie povolenia vyu�íva� zdroj,
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�tátna kúpe¾ná komisia vydá povolenie vyu�íva� zdroj
�iadate¾om pod¾a èasového poradia, v akom jej boli do-
ruèené �iadosti o vydanie povolenia vyu�íva� zdroj.

§ 13

Nále�itosti povolenia vyu�íva� zdroj

(1) Povolenie vyu�íva� zdroj obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide

o fyzickú osobu-podnikate¾a,
b) názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné

èíslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu;
meno, priezvisko, bydlisko, �tátnu príslu�nos�, dá-
tum narodenia a èíslo obèianskeho preukazu alebo
iného dokladu preukazujúceho toto�nos� alebo
identifikaèné èíslo osoby alebo osôb, ktoré sú jej �ta-
tutárnym orgánom alebo sú èlenmi jej �tatutárneho
orgánu,

c) predmet podnikania alebo èinnosti, pri ktorých
mo�no prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný minerál-
ny zdroj vyu�íva�,

d) názov a popis prírodného lieèivého zdroja alebo prí-
rodného minerálneho zdroja a jeho lokalizáciu,

e) odberné mno�stvo vody z prírodného lieèivého zdro-
ja alebo z prírodného minerálneho zdroja,

f) spôsob a podmienky vyu�ívania prírodného lieèivé-
ho zdroja vrátane indikácie prírodnej lieèivej vody
alebo spôsob a podmienky vyu�ívania prírodného
minerálneho zdroja,

g) spôsob úpravy vody, ak je to potrebné,
h) podmienky re�imového sledovania,
i) zariadenia, ktoré je potrebné vybudova� a udr�iava�

na zabezpeèenie vyu�ívania prírodného lieèivého
zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, a mo-
nitorovacie zariadenie na ochranu prírodného lieèi-
vého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,

j) dátum zaèiatku vyu�ívania prírodného lieèivého
zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,

k) dobu povoleného vyu�ívania prírodného lieèivého
zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.

(2) Práva z povolenia vyu�íva� zdroj nemo�no previes�
na iného.

Povinnost i vyu�ívate¾a zdroja

§ 14

(1) Vyu�ívate¾ zdroja je povinný
a) udr�iava� balneotechnické zariadenia, balneotera-

peutické zariadenia alebo plniarenské zariadenia
v technickom stave pod¾a osobitného predpisu,14)

b) zabezpeèi� vykonávanie fyzikálnych, chemických,
fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biolo-
gických analýz prírodnej lieèivej vody a prírodnej mi-
nerálnej vody v èasových intervaloch pod¾a v�eobec-
ne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá
ministerstvo zdravotníctva, a vykonáva� re�imové
sledovania v rozsahu vymedzenom v povolení vyu�í-
va� zdroj,

c) predklada� výsledky sledovania pod¾a písmena b)
spôsobom a v intervaloch pod¾a povolenia vyu�íva�
zdroj In�pektorátu kúpe¾ov a �riediel ministerstva
zdravotníctva (ïalej len �in�pektorát�),

d) zavies� a prevádzkova� monitorovací systém prírod-
ného lieèivého zdroja alebo prírodného minerálneho
zdroja a pozorovacích vrtov napojený na centrálny
monitorovací systém ministerstva zdravotníctva
pod¾a podmienok povolenia vyu�íva� zdroj a priebe�-
ne poskytova� údaje pre databázu ministerstvu
zdravotníctva a prevádzkova� lokálny informaèný
systém,

e) zabezpeèova� odborný dozor nad vyu�ívaním
a ochranou prírodného lieèivého zdroja alebo prírod-
ného minerálneho zdroja balneotechnikom pod¾a
§ 22 ods. 1 a 2,

f) vy�iada� súhlas �tátnej kúpe¾nej komisie na úpravu
technického zariadenia prírodného lieèivého zdroja
alebo prírodného minerálneho zdroja,

g) vies� evidenciu o údr�be a vykonaných opravách
technického zariadenia prírodného lieèivého zdroja
alebo prírodného minerálneho zdroja,

h) do troch dní oznámi� �tátnej kúpe¾nej komisii zaèa-
tie vyu�ívania prírodného lieèivého zdroja alebo prí-
rodného minerálneho zdroja,

i) dodr�iava� podmienky ustanovené v povolení vyu�í-
va� zdroj,

j) vykona� opatrenia na zabezpeèenie vyu�ívania prí-
rodného lieèivého zdroja alebo prírodného minerál-
neho zdroja a jeho ochrany a opatrenia na odstráne-
nie zistených nedostatkov urèené �tátnou kúpe¾nou
komisiou alebo in�pektorátom,

k) dodr�iava� pokyny osôb uvedených v § 44, ktoré vy-
konávajú dozor nad opatreniami urèenými pod¾a
tohto zákona,

l) mera� odobraté mno�stvo vody z prírodného lieèivé-
ho zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja
prostredníctvom prietokomeru v mieste urèenom in-
�pektorátom okrem prírodných lieèivých zdrojov,
ktoré sú piscinami, a oznamova� informácie o sku-
toène odobratom mno�stve prírodnej lieèivej vody
alebo prírodnej minerálnej vody,

m) plati� úhrady pod¾a § 25,
n) umo�ni� za úhradu prevádzkových nákladov vyu�i-

tie prírodného lieèivého zdroja ïal�iemu vyu�ívate-
¾ovi, ktorý má povolenie vyu�íva� zdroj pod¾a § 21
ods. 1,

o) umo�ni� oprávneným osobám uvedeným v § 45
vstup na pozemky, stavby a zariadenia a umo�ni� im
vykonanie potrebných úkonov a odber vzoriek,

p) umo�ni� výkon dozoru nad vyu�ívaním a ochranou
prírodného lieèivého zdroja alebo prírodného mine-
rálneho zdroja a pozorovacích vrtov oprávneným
osobám,

q) dodr�iava� povinnosti pod¾a osobitného predpisu,15)
ak ide o vyu�ívate¾a prírodnej lieèivej vody plnenej do
spotrebite¾ského obalu.

(2) Ak sa vyu�ívate¾ prírodného lieèivého zdroja a ïal-
�í vyu�ívate¾ prírodného lieèivého zdroja pod¾a § 21 ne-
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14) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických po�iadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskor�ích predpisov.

15) § 23 a 30 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.



dohodnú inak, je ïal�í vyu�ívate¾ prírodného lieèivého
zdroja povinný
a) plni� povinnosti pod¾a odseku 1 písm. a), g) a� p),
b) podie¾a� sa pomerne, pod¾a povoleného odberného

mno�stva, na nákladoch vyu�ívate¾a prírodného lie-
èivého zdroja, najmä na nákladoch pod¾a odseku 1
písm. b) a� f), j) a k).

§ 15

(1) Vyu�ívate¾ zdroja, ktorý ku dòu nadobudnutia
právoplatnosti povolenia vyu�íva� zdroj nemá vybudo-
vané príslu�né zariadenia na vyu�ívanie zdroja, predlo-
�í �tátnej kúpe¾nej komisii najneskôr do jedného roka
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti povolenia vyu�í-
va� zdroj projektovú dokumentáciu stavby13) zariade-
nia na vyu�ívanie prírodného lieèivého zdroja alebo prí-
rodného minerálneho zdroja. Ak povaha stavby vy�aduje
posúdenie pod¾a osobitného zákona,16) èas potrebný na
toto posúdenie sa do lehoty uvedenej v prvej vete neza-
poèítava.

(2) Ak predlo�ená projektová dokumentácia pod¾a
odseku 1 nie je v súlade s povoleným spôsobom vyu�í-
vania prírodného lieèivého zdroja alebo prírodného mi-
nerálneho zdroja, �tátna kúpe¾ná komisia vráti projek-
tovú dokumentáciu vyu�ívate¾ovi zdroja a pouèí ho,
ako treba opravu alebo doplnenie vykona�; na opravu
alebo doplnenie urèí primeranú lehotu. �tátna kúpe¾-
ná komisia posúdi projektovú dokumentáciu pre
územné konanie a stavebné konanie do 60 dní odo dòa
jej prijatia. Do tejto lehoty sa nezapoèítava èas, poèas
ktorého bola projektová dokumentácia vrátená vyu�í-
vate¾ovi zdroja na doplnenie alebo opravu. �tátna kú-
pe¾ná komisia oznámi záväzné stanovisko vyu�ívate¾o-
vi zdroja písomne do 14 dní od uplynutia lehoty na
posúdenie; mô�e v òom ustanovi� podmienky týkajúce
sa umiestnenia, výstavby a prevádzky zariadenia s cie-
¾om zabezpeèi� vyu�ívanie prírodného lieèivého zdroja
alebo prírodného minerálneho zdroja povoleným spô-
sobom.

(3) Ak vyu�ívate¾ zdroja nevybuduje príslu�né zaria-
denie na vyu�ívanie prírodného lieèivého zdroja alebo
prírodného minerálneho zdroja pod¾a odseku 1 a ne-
zaène prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný minerálny
zdroj vyu�íva� do troch rokov od nadobudnutia právo-
platnosti povolenia vyu�íva� zdroj, platnos� povolenia
vyu�íva� zdroj zaniká.

(4) Záväzné stanovisko �tátnej kúpe¾nej komisie
pod¾a odseku 2 je podmienkou na vydanie územného
rozhodnutia a stavebného povolenia pod¾a osobitného
predpisu.13)

(5) �tátna kúpe¾ná komisia �es� mesiacov pred uply-
nutím 15. roku odo dòa platnosti povolenia vyu�íva�
zdroj zaène konanie a zhodnotí plnenie zákonom usta-
novených podmienok a podmienok ustanovených v po-
volení vyu�íva� zdroj. Ak vyu�ívate¾ zdroja tieto pod-
mienky spåòa, �tátna kúpe¾ná komisia mu vydá nové
povolenie vyu�íva� zdroj pod¾a tohto zákona na obdobie

15 rokov. Ak vyu�ívate¾ zdroja nespåòa podmienky
ustanovené zákonom alebo podmienky ustanovené
v povolení vyu�íva� zdroj, �tátna kúpe¾ná komisia zaè-
ne konanie o zru�enie povolenia vyu�íva� zdroj.

§ 16

(1) Vyu�ívate¾ zdroja mô�e umo�ni� bezplatný odber
prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej minerálnej vody
z prírodného lieèivého zdroja alebo z prírodného mine-
rálneho zdroja fyzickým osobám na ich osobnú spotre-
bu.

(2) Ak vyu�ívate¾ zdroja prírodný lieèivý zdroj alebo
prírodný minerálny zdroj, ktorý je oprávnený pod¾a po-
volenia vyu�íva�, nevyu�íva poèas lehoty pod¾a § 15
ods. 3 alebo ho vyu�íva v obmedzenej miere a umo�ní
bezplatný odber prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej
minerálnej vody fyzickým osobám na ich osobnú spo-
trebu, je povinný plni� v�etky povinnosti vyu�ívate¾a
zdroja pod¾a § 14.

(3) Ak sa v kúpe¾nom mieste nachádzajú prírodné lie-
èivé zdroje, ktoré sú vo¾ne prístupné fyzickým osobám
na ich osobnú spotrebu, vykonávanie fyzikálnych, che-
mických, mikrobiologických a biologických analýz v èa-
sových intervaloch pod¾a osobitného predpisu1) zabez-
peèuje príslu�ný orgán na ochranu zdravia.17) Výsledky
analýz orgán na ochranu zdravia poskytne minister-
stvu zdravotníctva. Správu a údr�bu takýchto prírod-
ných lieèivých zdrojov zabezpeèuje vyu�ívate¾ iných
prírodných lieèivých zdrojov v danom kúpe¾nom mies-
te.

§ 17

Zmena a zru�enie povolenia vyu�íva� zdroj

(1) Vyu�ívate¾ zdroja je povinný bezodkladne ozná-
mi� �tátnej kúpe¾nej komisii ka�dú zmenu, ktorá sa
týka údajov uvedených v �iadosti o vydanie povolenia
vyu�íva� zdroj.

(2) �tátna kúpe¾ná komisia na základe oznámenia
vyu�ívate¾a zdroja pod¾a odseku 1 a pod¾a záva�nosti
zmien rozhodne o
a) zmene povolenia vyu�íva� zdroj,
b) zru�ení povolenia vyu�íva� zdroj,
c) vyznaèení zmeny v povolení vyu�íva� zdroj.

(3) �tátna kúpe¾ná komisia mô�e z vlastného pod-
netu alebo na návrh vyu�ívate¾a zdroja rozhodnú�
o zmene povolenia vyu�íva� zdroj, ak
a) sa zmenila skutoèná výdatnos� prírodného lieèivého

zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
b) sa zmenili alebo sa navrhujú zmeni� podmienky vy-

u�ívania prírodného lieèivého zdroja alebo prírodné-
ho minerálneho zdroja,

c) vyu�ívate¾ zdroja neodôvodnene viac ako tri roky ne-
vyu�íva povolené odberné mno�stvo prírodnej mine-
rálnej vody,

d) vyu�ívate¾ zdroja neodôvodnene viac ako tri roky v II.
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16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na �ivotné prostredie v znení neskor�ích predpisov.
17) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskor�ích predpisov.



a III. kvartáli nevyu�íva viac ako 30 % povoleného
odberného mno�stva prírodnej lieèivej vody.

(4) �tátna kúpe¾ná komisia na návrh vyu�ívate¾a
zdroja vyznaèí zmenu údajov uvedených v povolení vy-
u�íva� zdroj, ak ide o zmenu obchodného mena alebo
sídla vyu�ívate¾a zdroja fyzickej osoby-podnikate¾a;
zmenu mena alebo sídla vyu�ívate¾a zdroja právnickej
osoby alebo zmenu osôb, ktoré sú jej �tatutárnym orgá-
nom alebo èlenom jej �tatutárneho orgánu.

(5) Ak ide o zmenu povolenia vyu�íva� zdroj na zákla-
de návrhu vyu�ívate¾a zdroja, vyu�ívate¾ zdroja k �ia-
dosti prilo�í doklady, ktoré sa vz�ahujú na �iadanú
zmenu, a vyhlásenie, �e sa nezmenili ostatné údaje, na
základe ktorých bolo vydané povolenie vyu�íva� zdroj.

(6) �tátna kúpe¾ná komisia mô�e zaèa� konanie
o zru�enie povolenia vyu�íva� zdroj, ak
a) vyu�ívate¾ zdroja nepredlo�il �tátnej kúpe¾nej komi-

sii v lehote urèenej pod¾a § 15 ods. 1 projektovú do-
kumentáciu stavby zariadenia na vyu�ívanie prírod-
ného lieèivého zdroja alebo prírodného minerálneho
zdroja na posúdenie jej vhodnosti na povolený spô-
sob vyu�itia prírodného lieèivého zdroja alebo prí-
rodného minerálneho zdroja, alebo

b) projektovú dokumentáciu stavby zariadenia neop-
ravil alebo nedoplnil v ustanovenej lehote.

(7) �tátna kúpe¾ná komisia zaène konanie o zru�enie
povolenia vyu�íva� zdroj, ak
a) sa vlastnosti prírodného lieèivého zdroja alebo prí-

rodného minerálneho zdroja zmenili tak, �e prestal
spåòa� podmienky uvedené v povolení na jeho vyu�í-
vanie,

b) vyu�ívate¾ zdroja napriek upozorneniu záva�ným
spôsobom nedodr�iava podmienky ustanovené tým-
to zákonom alebo v povolení vyu�íva� zdroj,

c) vyu�ívaním prírodného lieèivého zdroja alebo prí-
rodného minerálneho zdroja do�lo k nepriaznivému
vplyvu na podzemné vody alebo �ivotné prostredie,

d) vyu�ívate¾ zdroja po�iadal o zru�enie povolenia vy-
u�íva� zdroj.

(8) Odvolanie proti rozhodnutiam vydaným pod¾a od-
seku 7 písm. a) a c) nemá odkladný úèinok.

§ 18

Zánik povolenia vyu�íva� zdroj

(1) Povolenie vyu�íva� zdroj zaniká
a) uplynutím doby, na ktorú bolo povolenie vyu�íva�

zdroj vydané, alebo pod¾a § 15 ods. 3,
b) zru�ením právnickej osoby, ktorá bola vyu�ívate¾om

zdroja,
c) predajom podniku alebo èasti podniku, ktorých sú-

èas�ou je povolenie vyu�íva� zdroj,
d) zánikom �ivnostenského oprávnenia vykonáva� èin-

nosti súvisiace s vyu�ívaním prírodného lieèivého
zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja alebo
ukonèením èinnosti, ktorou bol prírodný lieèivý
zdroj alebo prírodný minerálny zdroj vyu�ívaný,

e) vyèerpaním, znehodnotením alebo zánikom prírod-

ného lieèivého zdroja alebo prírodného minerálneho
zdroja,

f) právoplatným rozhodnutím �tátnej kúpe¾nej komi-
sie o zru�ení povolenia vyu�íva� zdroj,

g) uplynutím �iestich mesiacov od skonèenia konania
o dedièstve v prípade úmrtia fyzickej osoby, ktorá
bola vyu�ívate¾om zdroja, alebo v prípade jej vyhlá-
senia za màtvu.

(2) Ak zanikne povolenie vyu�íva� zdroj pod¾a odse-
ku 1 písm. c), nadobúdate¾ podniku alebo èasti podni-
ku, ktorých súèas�ou bolo povolenie vyu�íva� zdroj,
ktorý chce pokraèova� vo vyu�ívaní prírodného lieèivé-
ho zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ozná-
mi túto skutoènos� bezodkladne �tátnej kúpe¾nej ko-
misii; taktie� je povinný poda� �iados� o vydanie
povolenia vyu�íva� zdroj do 60 dní odo dòa zániku po-
volenia vyu�íva� zdroj. �tátna kúpe¾ná komisia mô�e
urèi�, ktoré po�iadavky ustanovené v § 11 �iados� o vy-
danie povolenia vyu�íva� zdroj nemusí obsahova�.

(3) Do právoplatnosti nového povolenia vyu�íva�
zdroj osoba pod¾a odseku 2 dodr�uje podmienky usta-
novené v zaniknutom povolení vyu�íva� zdroj, prièom
sa na òu h¾adí tak, ako keby vyu�ívala prírodný lieèivý
zdroj alebo prírodný minerálny zdroj na základe platné-
ho povolenia vyu�íva� zdroj.

§ 19

(1) Ak fyzická osoba, ktorá bola vyu�ívate¾om zdroja,
zomrie alebo je vyhlásená za màtvu, mô�u pokraèova�
vo vyu�ívaní prírodného lieèivého zdroja alebo prírod-
ného minerálneho zdroja a� do skonèenia konania o de-
dièstve dedièia alebo správca dedièstva,18) ak ho usta-
novil súd.

(2) Pokraèovanie vo vyu�ívaní prírodného lieèivého
zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja sú dedièia
pod¾a odseku 1 povinní oznámi� �tátnej kúpe¾nej ko-
misii do jedného mesiaca od úmrtia vyu�ívate¾a zdroja
alebo odo dòa, keï rozhodnutie o vyhlásení za màtveho
nadobudlo právoplatnos�. Správca dedièstva je povin-
ný oznámi� �tátnej kúpe¾nej komisii pokraèovanie vo
vyu�ívaní prírodného lieèivého zdroja alebo prírodného
minerálneho zdroja do jedného mesiaca od ustanove-
nia do funkcie.

(3) Po skonèení konania o dedièstve mô�u pokraèo-
va� vo vyu�ívaní prírodného lieèivého zdroja alebo prí-
rodného minerálneho zdroja dedièia, ak nadobudli ma-
jetkový podiel pou�ívaný na vyu�ívanie prírodného
lieèivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.
Pokraèovanie vo vyu�ívaní prírodného lieèivého zdroja
alebo prírodného minerálneho zdroja oznámia �tátnej
kúpe¾nej komisii do jedného mesiaca od skonèenia ko-
nania o dedièstve. Ak v�ak do �iestich mesiacov od
skonèenia konania o dedièstve nezískajú vlastné povo-
lenie vyu�íva� zdroj, nemô�u pokraèova� vo vyu�ívaní
prírodného lieèivého zdroja alebo prírodného minerál-
neho zdroja.
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18) § 175e ods. 1 Obèianskeho súdneho poriadku.



§ 20

(1) �tátna kúpe¾ná komisia rozhodne o povinnosti
vyu�ívate¾a zdroja zakonzervova� alebo zlikvidova� zá-
chytné zariadenie na vlastné náklady, ak
a) sa prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný minerálny

zdroj nevyu�íva pod¾a § 17 ods. 3 písm. c),
b) bolo zru�ené povolenie vyu�íva� zdroj pod¾a § 17

ods. 7 písm. a),
c) zaniklo povolenie vyu�íva� zdroj pod¾a § 18 ods. 1

písm. e).

(2) �tátna kúpe¾ná komisia mô�e rozhodnú� o povin-
nosti vyu�ívate¾a zdroja zakonzervova� alebo zlikvido-
va� záchytné zariadenie na vlastné náklady, ak bolo
zru�ené povolenie vyu�íva� zdroj pod¾a § 17 ods. 7
písm. c).

(3) �tátna kúpe¾ná komisia zabezpeèí zakonzervova-
nie alebo zlikvidovanie záchytného zariadenia, ak ne-
vydá rozhodnutie pod¾a odseku 1 alebo 2.

§ 21

Ïal�í vyu�ívate¾ prírodného lieèivého zdroja

(1) Ak je vyu�ite¾né mno�stvo vody v prírodnom lieèi-
vom zdroji väè�ie ako odberné mno�stvo prírodnej lieèi-
vej vody uvedené v povolení vyu�íva� zdroj vydanom vy-
u�ívate¾ovi zdroja alebo ak vyu�ívate¾ zdroja dlhodobo
nevyu�íva odberné mno�stvo prírodnej lieèivej vody
uvedené v povolení vyu�íva� zdroj [§ 17 ods. 3 písm. d)],
mô�e �tátna kúpe¾ná komisia povoli� vyu�ívanie vo¾né-
ho mno�stva prírodnej lieèivej vody z prírodného lieèi-
vého zdroja ïal�iemu vyu�ívate¾ovi prírodného lieèivé-
ho zdroja. Ustanovenia § 10 a� 19 sa pou�ijú
primerane.

(2) Úèastníkmi konania o povolenie vyu�íva� zdroj
ïal�ím vyu�ívate¾om prírodného lieèivého zdroja sú fy-
zické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke ale-
bo iné práva k nehnute¾nostiam, na ktorých sa prírod-
ný lieèivý zdroj nachádza, mô�u by� vyu�ívaním
prírodného lieèivého zdroja dotknuté, osoby, ktoré
k takýmto nehnute¾nostiam vykonávajú správu pod¾a
osobitných predpisov,11) doteraj�í vyu�ívate¾ tohto
zdroja a nový �iadate¾ o vydanie povolenia vyu�íva� ten-
to zdroj.

(3) Vyu�ívate¾ prírodného lieèivého zdroja zabezpe-
èuje prevádzku a údr�bu záchytného zariadenia a bal-
neotechnického zariadenia prírodného lieèivého zdro-
ja.

§ 22

Odborný dozor, odborná spôsobilos� fyzickej osoby
oprávnenej vykonáva� odborný dozor

(1) Odborný dozor nad vyu�ívaním a ochranou prí-
rodných lieèivých zdrojov a prírodných minerálnych
zdrojov mô�e vykonáva� len fyzická osoba odborne spô-
sobilá vykonáva� povolanie balneotechnika.

(2) Za odborne spôsobilú osobu sa pova�uje osoba,
ktorá získala
a) vysoko�kolské vzdelanie19) vodohospodárskeho,

hydrogeologického alebo príbuzného smeru so za-
meraním na �ivotné prostredie a má najmenej dva
roky praxe vo vodnom hospodárstve alebo v príbuz-
nom odbore,

b) vy��ie odborné vzdelanie20) a má najmenej pä� rokov
praxe vo vodnom hospodárstve alebo v príbuznom
odbore alebo

c) úplné stredné odborné vzdelanie20) a má najmenej
desa� rokov praxe vo vodnom hospodárstve alebo
v príbuznom odbore.

(3) Odborne spôsobilá fyzická osoba absolvuje dopl-
òujúce odborné vzdelávanie v rozsahu najmenej jedné-
ho mesiaca v priebehu piatich rokov, ktoré zabezpeèuje
�tátna kúpe¾ná komisia.

(4) �tátna kúpe¾ná komisia vydá poverenie na výkon
èinnosti balneotechnikovi na pä� rokov. Na ïal�ie pä�-
roèné obdobie vydá �tátna kúpe¾ná komisia balneo-
technikovi poverenie na výkon èinnosti, ak spåòa po�ia-
davky pod¾a odsekov 2 a 3 a nebolo mu v posledných
troch rokoch zru�ené poverenie pod¾a odseku 5.

(5) �tátna kúpe¾ná komisia mô�e zru�i� poverenie na
výkon èinnosti balneotechnika, ak zistí záva�né alebo
opakovane nedostatky v jeho èinnosti.

(6) �tátna kúpe¾ná komisia uzná za odborne spôso-
bilého aj obèana èlenského �tátu Európskej únie, ktorý
získal primerané vzdelanie pod¾a odseku 2 v èlenskom
�táte Európskej únie, a mô�e uzna� za odborne spôso-
bilého aj obèana neèlenského �tátu Európskej únie na
základe �iadosti o uznanie odbornej spôsobilosti.

Úprava prírodnej l ieè ive j vody
a prírodnej minerálnej vody

§ 23

(1) Úprava prírodnej lieèivej vody a prírodnej mine-
rálnej vody sa mô�e vykonáva� len na základe povolenia
na úpravu prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej mine-
rálnej vody, ktoré vydá �tátna kúpe¾ná komisia, ak ten-
to zákon neustanovuje inak.

(2) Prírodná minerálna voda získaná zo zdroja sa ne-
smie podrobi� �iadnej úprave okrem
a) odde¾ovania nestabilných zlo�iek, najmä zlúèenín

�eleza a síry, ak sa uskutoèòuje filtráciou, dekantá-
ciou alebo po okyslièení,

b) odde¾ovania zlúèenín �eleza, mangánu, síry, ako aj
arzénu uskutoèòovaného prostredníctvom vzduchu
obohateného o ozón,

c) odde¾ovania ne�iaducich iných zlo�iek, ako sú uve-
dené v písmenách a) a b),

d) pridávania, èiastoèného alebo úplného odstraòova-
nia oxidu uhlièitého, ak sa uskutoèòuje výluène fy-
zikálnymi metódami.
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(3) Úpravu prírodnej minerálnej vody pod¾a odseku 2
povo¾uje �tátna kúpe¾ná komisia tak, aby
a) pou�itie takej úpravy malo opodstatnenie so zrete-

¾om na zlo�enie vody, najmä na zlúèeniny �eleza,
mangánu, síry a arzénu,

b) vyu�ívate¾ zdroja zabezpeèil potrebné opatrenia na
úèinnú a bezpeènú úpravu prírodnej minerálnej
vody a umo�nil jej kontrolu príslu�ným orgánom na
ochranu zdravia.17)

(4) Úprava prírodnej minerálnej vody pod¾a odseku 2
je prípustná za podmienok, �e
a) fyzikálne vlastnosti a chemické zlo�enie prírodnej

minerálnej vody sa v jej základných zlo�kách úpra-
vou nezmenia okrem tých, ktoré sa odstraòujú po-
d¾a odseku 2,

b) prírodná minerálna voda pred úpravou a po úprave
musí spåòa� príslu�né mikrobiologické a biologické
kritériá pod¾a osobitného predpisu,1)

c) úprava nespôsobí vytváranie zvy�kov s koncentrá-
ciou presahujúcou ich maximálny limit pod¾a oso-
bitného predpisu1) alebo ïal�ích zlo�iek, ktoré mô�u
znamena� ohrozenie zdravia ¾udí.

(5) Úprava prírodnej lieèivej vody akumuláciou, rie-
dením, zohriatím alebo ochladením vy�aduje povolenie
�tátnej kúpe¾nej komisie, ak lieèivé vlastnosti vody sú
viazané na obsah plynných zlo�iek vo vode.

(6) Úprava prírodnej lieèivej vody plnenej do spotre-
bite¾ského obalu musí spåòa� po�iadavky pod¾a osobit-
ného predpisu.7)

(7) Prírodnú lieèivú vodu a prírodnú minerálnu vodu
nemo�no upravova� pridávaním bakteriostatických lá-
tok alebo spôsobom, ktorý by zmenil poèet kolónie tvo-
riacich jednotiek.

(8) Úpravou prírodnej lieèivej vody sa nesmú zmeni�
fyzikálne vlastnosti a chemické zlo�enie prírodnej lieèi-
vej vody v jej základných zlo�kách.

(9) Prírodná lieèivá voda sa mô�e vyu�íva� aj na kú-
panie na kúpaliskách a v takom prípade musí spåòa�
podmienky kvality vody pod¾a osobitného predpisu.21)

§ 24

(1) �iados� o vydanie povolenia na úpravu prírodnej
lieèivej vody alebo prírodnej minerálnej vody mô�e
poda� len �iadate¾ pod¾a § 11 ods. 1 alebo vyu�ívate¾
zdroja.

(2) �iados� o vydanie povolenia na úpravu prírodnej
lieèivej vody alebo prírodnej minerálnej vody musí ob-
sahova� roz�írenú fyzikálno-chemickú, mikrobiologic-
kú a biologickú analýzu vody zo zdroja a produktu po-
d¾a v�eobecne záväzného právneho predpisu, ktorý
vydá ministerstvo zdravotníctva. Analýza nesmie by�
star�ia ako 30 dní odo dòa podania �iadosti o vydanie
povolenia na úpravu prírodnej lieèivej vody alebo prí-
rodnej minerálnej vody. Vyu�ívate¾ zdroja spolu so �ia-
dos�ou predlo�í aj prevádzkový predpis úpravy prírod-
nej lieèivej vody alebo prírodnej minerálnej vody.

(3) Povolenie na úpravu prírodnej lieèivej vody alebo
prírodnej minerálnej vody obsahuje
a) spôsob povolenej úpravy prírodnej lieèivej vody ale-

bo prírodnej minerálnej vody,
b) rozsah a èasové intervaly vykonávania kontrolných

analýz prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej mine-
rálnej vody pred úpravou a po úprave z urèených od-
berných miest,

c) ïal�ie podmienky súvisiace s vykonávaním úpravy
prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej minerálnej
vody.

(4) Úèastníkom konania o vydanie povolenia na
úpravu prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej minerál-
nej vody je len �iadate¾ pod¾a odseku 1.

§ 25

Úhrada za vyu�ívanie prírodných lieèivých zdrojov
a prírodných minerálnych zdrojov

(1) Za vý�a�ok, objem prírodnej lieèivej vody alebo
prírodnej minerálnej vody odobratý z prírodného lieèi-
vého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja,
platí vyu�ívate¾ zdroja úhradu ministerstvu zdravot-
níctva.

(2) Vyu�ívate¾ zdroja platí úhradu za skutoène odo-
braté mno�stvo prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej
minerálnej vody mesaène do 28. dòa kalendárneho me-
siaca za prechádzajúci kalendárny mesiac.

(3) Vyu�ívate¾ zdroja neplatí úhradu pod¾a § 15 ods. 1
a� 3 do zaèiatku vyu�ívania prírodného lieèivého zdroja
alebo prírodného minerálneho zdroja.

(4) Úhrada za odber prírodnej lieèivej vody alebo
úhrada za odber prírodnej minerálnej vody je príjmom
�tátneho rozpoètu.

(5) Spôsob platby úhrady a sadzby úhrad ustanoví
v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá minis-
terstvo zdravotníctva.

§ 26

Ochrana prírodných lieèivých zdrojov
a prírodných minerálnych zdrojov

(1) Ochrana prírodného lieèivého zdroja a prírodné-
ho minerálneho zdroja pred èinnos�ami, ktoré mô�u
nepriaznivo ovplyvni� chemické, fyzikálne, mikrobiolo-
gické a biologické vlastnosti vody, jej zdravotnú bez-
chybnos�, mno�stvo vody a výdatnos� prírodného lieèi-
vého zdroja a prírodného minerálneho zdroja, sa
zabezpeèuje ochrannými pásmami prírodných lieèi-
vých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.

(2) Ochrana prírodných lieèivých zdrojov a prírod-
ných minerálnych zdrojov a ochranné pásma sa urèujú
na základe podmienok vyplývajúcich z hydrogeologic-
kého kolektora8) podzemnej vody a ïal�ích prírodných
faktorov.

(3) Ochranné pásma sa urèujú v dvoch stupòoch na
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základe odborných podkladov a posudkov vypracova-
ných odborne spôsobilou osobou.22)

(4) Návrh na urèenie ochranného pásma musí vychá-
dza� z analýzy rizík ohrozenia stability fyzikálno-
-chemického zlo�enia vody, zdravotnej bezchybnosti
vody a výdatnosti prírodného lieèivého zdroja alebo prí-
rodného minerálneho zdroja.

(5) Ministerstvo zdravotníctva vydá v�eobecne záväz-
ný právny predpis, ktorý ustanoví ochranné pásma
a druhy zakázaných èinností. Ochranné pásma mo�no
upravova�, meni� alebo ru�i�, ak sa zmenili alebo za-
nikli dôvody na ich urèenie.

(6) Návrh na urèenie ochranných pásiem musí obsa-
hova�
a) kópiu katastrálnej mapy so zakreslením navrhova-

nej hranice ochranného pásma I. stupòa; aktuálne
výpisy z katastra nehnute¾ností k nehnute¾nostiam
alebo kópiu mapy M 1 : 5 000 alebo M 1 : 10 000,

b) kópiu základnej mapy M 1 : 50 000 so zakreslením
hranice ochranného pásma II. stupòa.

(7) �tátna kúpe¾ná komisia prerokuje návrh na urèe-
nie ochranných pásiem s dotknutými správnymi or-
gánmi a s obcami, na ktorých území sa majú ochranné
pásma urèi�. Dotknuté správne orgány a obce sú povin-
né posla� �tátnej kúpe¾nej komisii stanoviská do 60 dní
odo dòa doruèenia výzvy. Ak v tejto lehote stanoviská
nepo�lú, predpokladá sa, �e k návrhu ochranných pá-
siem nemajú pripomienky.

(8) Ak v jednej hydrogeologickej �truktúre je minerál-
na voda vyu�ívaná okrem lieèebných úèelov aj na iné
úèely a táto voda je rovnakej genézy alebo hydrodyna-
micky spojitá, �tátna kúpe¾ná komisia mô�e vyu�íva-
nie na iné úèely obmedzi� alebo zakáza�.

§ 27

Ochranné pásmo I. stupòa

(1) Ochranné pásmo I. stupòa sa urèuje
a) pre územie výverovej oblasti alebo
b) pre územie zaberajúce okolie prírodného lieèivého

zdroja a prírodného minerálneho zdroja.

(2) Ochranné pásmo pre výverovú oblas� sa urèí, ak
sú prírodné lieèivé zdroje alebo prírodné minerálne
zdroje zachytené plytko pod povrchom terénu alebo
to vy�adujú geologické a hydrogeologické pomery.

(3) Pre prírodné lieèivé zdroje alebo prírodné mine-
rálne zdroje zachytené vrtmi vo väè�ej håbke sa ochran-
né pásmo I. stupòa urèí kruhom s polomerom 25 met-
rov od prírodného lieèivého zdroja alebo prírodného
minerálneho zdroja, ak kolektor minerálnej vody je od
povrchu terénu chránený dostatoènou hrúbkou ne-
priepustných hornín.

(4) Ka�dý prírodný lieèivý zdroj a prírodný minerálny
zdroj sa ochraòuje urèením pásma fyzickej ochrany ta-
kého zdroja spravidla v rozsahu 10 x 10 metrov vo vo¾-
nom teréne. V tomto pásme sa mô�u vykonáva� len èin-

nosti priamo súvisiace s vyu�itím a ochranou prírodné-
ho lieèivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdro-
ja.

(5) Z územia ochranného pásma I. stupòa sa musia
odstráni� v�etky mo�né zdroje zneèistenia a musia sa
vykona� potrebné úpravy územia.

(6) V ochrannom pásme I. stupòa je zakázané vyko-
náva� v�etky èinnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyv-
ni� fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické
vlastnosti prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej mine-
rálnej vody, jej vyu�ite¾né mno�stvo, zdravotnú bez-
chybnos� alebo výdatnos� prírodného lieèivého zdroja
alebo prírodného minerálneho zdroja.

(7) Opatrenia uvedené v odseku 5 zabezpeèí vyu�íva-
te¾ zdroja na vlastné náklady. Vlastník nehnute¾ností
musí vykonanie týchto opatrení umo�ni�, inak zodpo-
vedá vyu�ívate¾ovi zdroja za vzniknuté �kody. Ak prí-
rodný lieèivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj
nemá vyu�ívate¾a, náklady na vykonanie opatrení po-
d¾a odseku 5 uhradí ministerstvo zdravotníctva.

(8) Ministerstvo zdravotníctva predlo�í grafické a pí-
somné podklady týkajúce sa ochranných pásiem
I. stupòa katastrálnemu úradu na zaevidovanie ochran-
ných pásiem I. stupòa v katastri nehnute¾ností.23)

§ 28

Ochranné pásmo II. stupòa

(1) Ochranné pásmo II. stupòa chráni hydrogeologic-
ký kolektor minerálnej vody, jeho tranzitno-akumu-
laènú, prípadne infiltraènú oblas� alebo ich èastí, prí-
rodné lieèivé zdroje a prírodné minerálne zdroje.

(2) V ochrannom pásme II. stupòa sa mô�u vymedzi�
èiastkové pásma s rôznou mierou ochrany.

(3) V ochrannom pásme II. stupòa je zakázané vyko-
náva� v�etky èinnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyv-
ni� fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické
vlastnosti prírodnej lieèivej vody alebo prírodnej mine-
rálnej vody, jej vyu�ite¾né mno�stvo, zdravotnú bez-
chybnos� alebo výdatnos� prírodného lieèivého zdroja
alebo prírodného minerálneho zdroja.

(4) Ochranné pásmo II. stupòa sa vyznaèí v základ-
nej mape v mierke 1 : 50 000, prièom lomové body sú
definované súradnicami Jednotnej trigonometrickej
siete katastrálnej � JTSK.

§ 29

Hranice ochranných pásiem a ich oznaèenie

(1) Pri urèovaní hraníc ochranných pásiem sa pri-
hliada na hranice jednotlivých pozemkov pod¾a katas-
tra nehnute¾ností, ako aj na prírodné a umelé hranice
v teréne.

(2) Náklady spojené s urèením a vyznaèením hraníc
ochranných pásiem v teréne na prístupových cestách
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22) Zákon è. 313/1999 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
23) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾-

nostiam (katastrálny zákon) v znení neskor�ích predpisov.



uhradí vyu�ívate¾ zdroja. Ak prírodný lieèivý zdroj, prí-
rodný minerálny zdroj, prírodné lieèivé zdroje alebo prí-
rodné minerálne zdroje vyu�íva viac vyu�ívate¾ov, po-
die¾ajú sa na úhrade nákladov pod¾a pomeru
vyu�ívania. Ak nemá prírodný lieèivý zdroj alebo prí-
rodný minerálny zdroj vyu�ívate¾a, uhradí tieto nákla-
dy ministerstvo zdravotníctva. Náklady na zmenu u�
existujúcich ochranných pásiem uhradí ten, kto pred-
lo�il návrh na úpravu.

TRETIA ÈAS�

KLIMATICKÉ PODMIENKY VHODNÉ NA LIEÈENIE

§ 30

Uznanie klimatických podmienok
vhodných na lieèenie

(1) Konanie o uznanie klimatických podmienok
vhodných na lieèenie sa mô�e zaèa� na návrh alebo na
podnet správneho orgánu.

(2) Návrh na uznanie klimatických podmienok vhod-
ných na lieèenie mô�e poda� fyzická osoba alebo práv-
nická osoba, ktorá má záujem vyu�íva� klimatické pod-
mienky vhodné na lieèenie na poskytovanie kúpe¾nej
starostlivosti.

(3) Návrh pod¾a odseku 2 musí obsahova�
a) nále�itosti pod¾a § 6 ods. 5 písm. a) a § 6 ods. 6

písm. a), b) alebo c),
b) bioklimatologický posudok s týmto obsahom:

1. vyhodnotenie ukazovate¾ov pod¾a v�eobecne zá-
väzného právneho predpisu, ktorý vydá minister-
stvo zdravotníctva,

2. posúdenie lieèivých úèinkov klimatických pod-
mienok na ¾udský organizmus,

3. informácie o stave �ivotného prostredia.

(4) Klimatické podmienky vhodné na lieèenie mo�no
uzna� na ploche územia s rovnakými klimatickými
ukazovate¾mi a kvalitou ovzdu�ia.

(5) �tátna kúpe¾ná komisia uzná klimatické pod-
mienky vhodné na lieèenie, ak klimatické ukazovatele
a kvalita ovzdu�ia spåòajú po�iadavky pod¾a v�eobecne
záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo
zdravotníctva.

(6) Obdobie sledovania klimatických ukazovate¾ov
a kvality ovzdu�ia na uznanie klimatických podmienok
vhodných na lieèenie v mieste vyu�ívania je najmenej
tri roky, ak sú tieto údaje v súlade s výsledkami dlhodo-
bého sledovania najbli��ej meteorologickej stanice da-
ného klimatického regiónu.

(7) Náklady spojené s podaním návrhu na uznanie,
sledovaním klimatických ukazovate¾ov a kvality ovzdu-
�ia uhrádza navrhovate¾. Ak je navrhovate¾ov viac, po-
die¾ajú sa na úhrade nákladov rovnakým dielom.

(8) Ak �tátna kúpe¾ná komisia zaène konanie o uzna-
nie klimatických podmienok vhodných na lieèenie
z vlastného podnetu, doklady potrebné na uznanie ob-
stará ministerstvo zdravotníctva.

(9) Rozhodnutie o uznaní klimatických podmienok
vhodných na lieèenie obsahuje

a) vymedzenie územia s klimatickými podmienkami
vhodnými na lieèenie,

b) charakteristické klimatické ukazovatele a kvalitu
ovzdu�ia,

c) indikácie klimatických podmienok vhodných na lie-
èenie.

(10) �tátna kúpe¾ná komisia zaène konanie o zru�e-
nie uznania klimatických podmienok vhodných na lie-
èenie, ak klimatické ukazovatele a kvalita ovzdu�ia ne-
spåòajú po�iadavky pod¾a v�eobecne záväzného
právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravot-
níctva.

(11) Rozhodnutie o uznaní klimatických podmienok
vhodných na lieèenie alebo o zru�ení uznania klimatic-
kých podmienok vhodných na lieèenie sa doruèuje
a) úèastníkom konania,
b) obci, na ktorej území sa nachádzajú klimatické pod-

mienky vhodné na lieèenie,
c) stavebnému úradu príslu�nému pod¾a miesta vý-

skytu klimatických podmienok vhodných na lieèe-
nie,

d) orgánom územného plánovania,
e) Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slo-

venskej republiky,
f) ministerstvu �ivotného prostredia,
g) ministerstvu hospodárstva.

(12) Za klimatické podmienky vhodné na lieèenie
pod¾a tohto zákona mo�no uzna� aj mikroklimatické
podmienky prírodných podzemných priestorov.

(13) Na území s klimatickými podmienkami vhodný-
mi na lieèenie je zakázané vykonáva� v�etky èinnosti,
ktoré by mohli negatívne ovplyvni� klimatické ukazova-
tele a kvalitu ovzdu�ia.

§ 31

Monitorovanie klimatických ukazovate¾ov
a kvality ovzdu�ia

(1) Vyu�ívate¾ klimatických podmienok vhodných na
lieèenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti je po-
vinný
a) zabezpeèi� prevádzku meteorologickej stanice s vy-

hodnotením ukazovate¾ov raz roène,
b) sledova� a ka�dých pä� rokov predklada� komplexnú

správu o stave a zmenách klimatických podmienok
vhodných na lieèenie,

c) správu pod¾a písmena b) predklada� do 30. júna prí-
slu�ného kalendárneho roka; správa musí obsaho-
va� aj bioklimatologické a medicínske zhodnotenie
pôsobenia klimatických podmienok na lieèenie.

(2) Ak sú viacerí vyu�ívatelia rovnakých klimatic-
kých podmienok vhodných na lieèenie na jednom úze-
mí, mô�u správu predlo�i� spoloène.

§ 32

Ochrana klimatických podmienok
vhodných na lieèenie

(1) Na ochranu klimatických podmienok vhodných
na lieèenie sa mô�e urèi� ochranné pásmo.
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(2) Návrh na urèenie ochranného pásma klimatic-
kých podmienok vhodných na lieèenie pod¾a odseku 1
predkladá vyu�ívate¾.

(3) V ochrannom pásme je zakázané vykonáva� v�et-
ky èinnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvni� klima-
tické ukazovatele a kvalitu ovzdu�ia.

(4) Náklady spojené s urèením a vyznaèením ochran-
ných pásiem v teréne uhradí vyu�ívate¾. Ak je vyu�íva-
te¾ov viac, podie¾ajú sa na úhrade nákladov v�etci po-
merne pod¾a poètu lô�ok.

(5) Ministerstvo zdravotníctva vydá v�eobecne záväz-
ný právny predpis, ktorý ustanoví ochranné pásmo
a druhy zakázaných èinností.

(6) Ochranné pásmo mo�no upravova�, meni� alebo
ru�i�, ak sa zmenili alebo zanikli dôvody na jeho urèe-
nie.

�TVRTÁ ÈAS�

PRÍRODNÉ LIEÈEBNÉ KÚPELE,
KÚPE¼NÉ LIEÈEBNE A KÚPE¼NÉ MIESTA

§ 33

Povolenie na prevádzkovanie prírodných
lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební

(1) Prírodné lieèebné kúpele a kúpe¾né lieèebne mo�-
no prevádzkova� len na základe povolenia, ktoré vydá
�tátna kúpe¾ná komisia.

(2) Prírodné lieèebné kúpele a kúpe¾né lieèebne mo�-
no prevádzkova� na miestach, kde sa nachádzajú prí-
rodné lieèivé zdroje, alebo na území s klimatickými
podmienkami vhodnými na lieèenie, kde mo�no zabez-
peèi� kúpe¾né prostredie pod¾a § 36.

(3) Kúpe¾né lieèebne sa pod¾a poètu lô�ok podie¾ajú
na základe obchodných vz�ahov s prírodnými lieèebný-
mi kúpe¾mi pomerne na tvorbe a udr�iavaní kúpe¾ného
prostredia a na plnení ostatných povinností, ktoré vy-
plývajú zo správy prírodných lieèivých zdrojov.

(4) Kúpe¾ná starostlivos� sa mô�e vykonáva� len
v prírodných lieèebných kúpe¾och a kúpe¾ných lieèeb-
niach.

(5) Prírodné lieèebné kúpele a kúpe¾né lieèebne, ich
ubytovacie, balneoterapeutické a vy�etrovacie zariade-
nia musia by� umiestnené na kúpe¾nom území.

§ 34

�iados� o povolenie na prevádzkovanie prírodných
lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební

(1) �iados� o povolenie na prevádzkovanie prírod-
ných lieèebných kúpe¾ov alebo kúpe¾ných lieèební
musí obsahova�
a) povolenie vyu�íva� prírodný lieèivý zdroj alebo do-

klad o uznaní klimatických podmienok vhodných na
lieèenie, doklad o materiálno-technickom a perso-
nálnom vybavení pod¾a v�eobecne záväzného práv-
neho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravotníc-
tva,

b) údaje o ubytovacích, zdravotníckych a iných zaria-

deniach potrebných na poskytovanie kúpe¾nej sta-
rostlivosti,

c) návrh na indikaèné zameranie, ktorý musí by� v sú-
lade s balneologickým charakterom prírodných lie-
èivých zdrojov alebo klimatických podmienok vhod-
ných na lieèenie pod¾a odborného balneologického
posudku,

d) odborný posudok o stave �ivotného prostredia
s mo�nos�ou vytvorenia a udr�ania kúpe¾ného pro-
stredia,

e) návrh na vymedzenie kúpe¾ného územia s údajmi
z katastra nehnute¾ností o pozemkoch na tomto úze-
mí,

f) stanovisko obce, na ktorej území má by� povolené
prevádzkovanie prírodných lieèebných kúpe¾ov ale-
bo kúpe¾ných lieèební,

g) schválenú projektovú dokumentáciu zariadení
a iných objektov potrebných na poskytovanie kúpe¾-
nej starostlivosti,

h) u fyzickej osoby licenciu na výkon zdravotníckeho
povolania a u právnickej osoby licenciu na výkon
èinnosti odborného zástupcu.3)

(2) Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá osobne
zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti v prírodných lieèebných kúpe¾och alebo kú-
pe¾nej lieèebni. Odborný zástupca musí by� v pracov-
noprávnom vz�ahu alebo obdobnom vz�ahu s dr�ite¾om
povolenia na prevádzkovanie prírodných lieèebných
kúpe¾ov alebo kúpe¾nej lieèebne.

(3) Ak �iados� o povolenie na prevádzkovanie prírod-
ných lieèebných kúpe¾ov alebo kúpe¾ných lieèební ne-
obsahuje nále�itosti pod¾a odseku 1 alebo je nezrozu-
mite¾ná, �tátna kúpe¾ná komisia vyzve �iadate¾a, aby
�iados� doplnil alebo opravil, a urèí mu na to primera-
nú lehotu, ktorá nesmie by� krat�ia ako desa� pracov-
ných dní.

(4) �tátna kúpe¾ná komisia vydá povolenie na pre-
vádzkovanie prírodných lieèebných kúpe¾ov alebo kú-
pe¾ných lieèební, ak �iados� o povolenie na prevádzko-
vanie prírodných lieèebných kúpe¾ov alebo kúpe¾ných
lieèební obsahuje nále�itosti pod¾a odseku 1 a �iadate¾
splnil podmienky ustanovené týmto zákonom.

(5) �tátna kúpe¾ná komisia zaène konanie o zru�enie
povolenia na prevádzkovanie prírodných lieèebných
kúpe¾ov alebo kúpe¾ných lieèební, ak zanikli podmien-
ky na ich prevádzkovanie.

§ 35

Kúpe¾né miesto a kúpe¾né územie

(1) Návrh na uznanie kúpe¾ného miesta a návrh jeho
�tatútu predkladá �tátnej kúpe¾nej komisii obec, na
ktorej území sa nachádzajú prírodné lieèebné kúpele
alebo kúpe¾né lieèebne. Ak prírodné lieèebné kúpele
alebo kúpe¾né lieèebne zasahujú do viacerých obcí, ná-
vrh predkladá obec, na ktorej území sa nachádza väè�i-
na kúpe¾ných zariadení.

(2) Za kúpe¾né miesto sa vyhlási územie obce alebo
èas� územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné
lieèivé zdroje, prírodné lieèebné kúpele, kúpe¾né lieèeb-
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ne a iné zariadenia potrebné na vykonávanie kúpe¾nej
starostlivosti.

(3) Kúpe¾né územie je ucelené územie v kúpe¾nom
mieste, ktorého rozsah je urèený v �tatúte kúpe¾ného
miesta. Na kúpe¾nom území sa uplatòuje ochrana kú-
pe¾ného re�imu.

(4) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré orga-
nizujú na kúpe¾nom území kultúrne, vzdelávacie, re-
kreaèné, �portové a iné podujatia, musia zabezpeèi�

a) hygienické a epidemiologické opatrenia a doh¾ad
nad ich plnením,

b) ochranu zdravia pred hlukom a vibráciami,24)

c) aby sa podujatie konalo v súlade s povoleným úèe-
lom a èasom a v súlade s kúpe¾ným �tatútom,

d) aby bol dodr�aný noèný pokoj v èase od 22.00 do
6.00 hodiny.

(5) Na kúpe¾nom území je zakázané

a) naklada� s odpadom okrem zberu a odvozu odpa-
dov,25)

b) vykonáva� chemický posyp komunikácií,

c) pou�íva� prostriedky na chemickú ochranu rastlín
a trvalých trávnych porastov okrem prostriedkov za-
písaných do zoznamu schválených prípravkov na
ochranu rastlín a mechanizaèných prostriedkov na
ochranu rastlín pod¾a osobitného predpisu,26)

d) intenzívne prevádzkova� po¾nohospodársku výrobu
a lesnú výrobu okrem nevyhnutných agrotechnic-
kých opatrení,

e) intenzívne chova� zvieratá,

f) vodi� psy bez náhubku a vôdzky,

g) umiestòova� a prevádzkova� predajné pulty a stán-
ky, predáva� ambulantným spôsobom okrem novi-
nových stánkov, ktorých umiestnenie povolí obec po
dohode s prírodnými lieèebnými kúpe¾mi,

h) stava� bytové domy, �koliace zariadenia a iné ob-
jekty, ktorých funkcia je v rozpore s funkciou kúpe¾-
ného územia.

(6) V �tatúte kúpe¾ného miesta sa musia re�pektova�
obmedzenia ustanovené v odseku 5.

(7) Hranice kúpe¾ného územia sú povinné prírodné
lieèebné kúpele po dohode s obcou oznaèi� na prístupo-
vých komunikáciách tabu¾ami pod¾a v�eobecne záväz-
ného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdra-
votníctva.

(8) �tátna kúpe¾ná komisia predlo�í podklady týka-
júce sa hraníc kúpe¾ného územia katastrálnemu úradu
na zaevidovanie hraníc kúpe¾ného územia v katastri
nehnute¾ností. Hranice kúpe¾ného územia sa musia
tie� vyznaèi� v územnoplánovacej dokumentácii.

(9) Obce, na ktorých území je uznané kúpe¾né miesto
a urèené kúpe¾né územie, sú povinné realizova� usta-
novenia �tatútu kúpe¾ného miesta a dodr�iava� opatre-
nia ním urèené v rozsahu svojej kompetencie.

(10) Kúpe¾né miesto uznáva a jeho �tatút vydáva vlá-
da Slovenskej republiky nariadením.

(11) Vláda uznanie kúpe¾ného miesta a jeho �tatút
zru�í, keï zaniknú podmienky na uznanie kúpe¾ného
miesta pod¾a tohto zákona.

(12) Kúpe¾né miesta sú oblasti vy�adujúce osobitnú
ochranu ovzdu�ia pod¾a osobitného predpisu.27)

§ 36

Kúpe¾né prostredie

(1) Na kúpe¾nom území sú vyu�ívatelia a ïal�í vyu�í-
vatelia prírodných lieèivých zdrojov a klimatických
podmienok vhodných na lieèenie povinní vytvára� kú-
pe¾né prostredie, ktorého súèas�ou sú lieèebne, kúpe¾-
né lieèebne, balneoterapie, parky, kolonády, spoloèen-
ské objekty, technické a balneotechnické zariadenia
a primerane poètu lô�ok podie¾a� sa na nákladoch
s tým spojených.

(2) Kúpe¾né prostredie sa zabezpeèuje najmä
a) povinným dodr�iavaním podmienok ustanovených

pre kúpe¾né územie,
b) prijímaním opatrení smerujúcich k odstráneniu ex-

halátov a imisií, ktoré mô�u zasiahnu� kúpe¾né úze-
mie,

c) vybudovaním zdravotníckych zariadení, ubytova-
cích zariadení, kúpe¾ných parkov, lesoparkov, �por-
tovísk a spoloèenských objektov,

d) prijímaním opatrení zabezpeèujúcich zdravé stravo-
vanie a nefajèiarske prostredie,

e) vhodným zaèlenením urbanistických celkov a drob-
nej architektúry do rámca kúpe¾ných parkov a prí-
rodnej zelene.

§ 37

Neodkladné ochranné opatrenia

(1) �tátna kúpe¾ná komisia mô�e ulo�i� neodkladné
ochranné opatrenia, ak hrozí nebezpeèenstvo vzniku
�kôd na prírodných lieèivých zdrojoch, klimatických
podmienkach vhodných na lieèenie, na území prírod-
ných lieèebných kúpe¾ov alebo kúpe¾ných lieèební.

(2) Neodkladné ochranné opatrenie mô�e �tátna kú-
pe¾ná komisia ulo�i� len na obdobie do urèenia ochran-
ných pásiem alebo do vydania �tatútu kúpe¾ného mies-
ta, najdlh�ie na pä� rokov odo dòa ich ulo�enia.

(3) Neodkladné ochranné opatrenie mô�e �tátna kú-
pe¾ná komisia ulo�i� aj v u� urèených ochranných pás-
mach alebo na kúpe¾nom území, ak sa na týchto mies-
tach uskutoèòujú èinnosti, ktoré ohrozujú prírodné
lieèivé zdroje alebo kúpe¾né prostredie.

(4) Neodkladné ochranné opatrenie mô�e �tátna kú-
pe¾ná komisia ulo�i� aj na ochranu podzemných vôd,
ktoré mô�u by� vhodné na uznanie za prírodné lieèivé
vody s vyu�itím na zdravotnícke úèely a vy�adujú za-
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bezpeèenie ochrany do èasu ich uznania za prírodné
lieèivé vody.

§ 38

Povinnosti vlastníkov nehnute¾ností

Vlastníci nehnute¾ností sú povinní
a) umo�ni� osobám uvedeným v § 45 vstup na pozem-

ky, stavby a do nebytových priestorov a iných ob-
jektov, kde sa uskutoèòuje podnikanie pod¾a tohto
zákona, na úèel získania potrebných údajov pod¾a
tohto zákona,

b) umo�ni� osobám uvedeným v § 45 vstup do priesto-
rov a predlo�i� podklady pri vykonávaní vrtných
prác, prác podliehajúcich osobitným predpisom28)
a iných zemných prác na úèel získania potrebných
údajov pod¾a tohto zákona,

c) strpie� na svojich nehnute¾nostiach oznaèenia hra-
níc ochranných pásiem prírodných lieèivých zdro-
jov, ochranných pásiem prírodných minerálnych
zdrojov, ochranných pásiem klimatických podmie-
nok vhodných na lieèenie, území s klimatickými
podmienkami vhodnými na lieèenie a kúpe¾ných
území,

d) strpie� obmedzenia v ochranných pásmach, na úze-
mí s klimatickými podmienkami vhodnými na lieèe-
nie a na kúpe¾nom území pod¾a tohto zákona.

§ 39

Obmedzenie vlastníckych práv

(1) Vlastnícke právo k nehnute¾nostiam mo�no ob-
medzi� alebo nehnute¾nos� mo�no vyvlastni� len vo ve-
rejnom záujme. Verejný záujem na úèely tohto zákona
je záujem na vyh¾adávaní a vyu�ívaní prírodného lieèi-
vého zdroja na lieèebné úèely, ako aj záujem na ochra-
ne prírodných lieèivých zdrojov a prírodných minerál-
nych zdrojov na úèel zachovania ich kvalitatívnych
a kvantitatívnych vlastností a zdravotnej bezchybnosti.

(2) Ak vlastník nehnute¾nosti bráni
a) vyh¾adávaniu prírodného lieèivého zdroja, mo�no

vlastnícke práva k nehnute¾nosti obmedzi�,
b) vyu�ívaniu alebo ochrane prírodného lieèivého zdro-

ja alebo ochrane prírodného minerálneho zdroja,
mo�no vlastnícke práva k nehnute¾nosti obmedzi�
alebo nehnute¾nos� vyvlastni�. Vyvlastòovacie ko-
nanie sa uskutoèòuje pod¾a osobitného predpisu.29)

(3) Vlastníkom nehnute¾ností a tretím osobám, kto-
rým vznikne v dôsledku obmedzení doteraj�ieho u�íva-
nia nehnute¾ností alebo v dôsledku skonèenia doteraj-
�ej èinnosti v súvislosti s opatreniami pod¾a tohto
zákona ujma, patrí primeraná náhrada. Primeranú ná-
hradu je povinný uhradi� vyu�ívate¾ prírodného lieèivé-
ho zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja. Ak nie
je vyu�ívate¾ prírodného lieèivého zdroja alebo prírod-

ného minerálneho zdroja urèený, poskytne primeranú
náhradu ministerstvo zdravotníctva.

(4) Ak sa vlastník nehnute¾ností alebo tretie osoby
pod¾a odseku 3 nedohodnú s vyu�ívate¾om prírodného
lieèivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja
o primeranej náhrade, rozhodne o nej na návrh nie-
ktorého z nich súd.

P IATA ÈAS�

VÝKON �TÁTNEJ SPRÁVY A SANKCIE

Výkon �tátnej správy

§ 40

(1) Ústredným orgánom �tátnej správy pre prírodné
lieèebné kúpele, prírodné lieèivé zdroje a prírodné mi-
nerálne vody je ministerstvo zdravotníctva.30)

(2) Ministerstvo zdravotníctva je dotknutým orgá-
nom vo veciach
a) územnoplánovacej èinnosti13) na území kúpe¾ného

miesta, na území s klimatickými podmienkami
vhodnými na lieèenie, na území ochranných pásiem
prírodného lieèivého zdroja, prírodného minerálne-
ho zdroja a klimatických podmienok vhodných na
lieèenie,

b) údr�by stavieb a ich odstraòovania, povolenia terén-
nych úprav, prác a zariadení, územných, staveb-
ných, kolaudaèných a ïal�ích konaní uskutoèòova-
ných pod¾a osobitného predpisu13) na kúpe¾nom
území a v ochrannom pásme I. stupòa prírodného
lieèivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja,

c) povolenia na osobitné u�ívanie vôd, povolenia na
niektoré èinnosti, povolenia na vodné stavby, vydá-
vania súhlasov a ïal�ích konaní uskutoèòovaných
pod¾a osobitného predpisu8) na kúpe¾nom území
a v ochrannom pásme I. stupòa prírodného lieèivého
zdroja a prírodného minerálneho zdroja,

d) posudzovania zámerov na vykonávanie èinností
a zis�ovacieho konania31) na území kúpe¾ného mies-
ta, na území s klimatickými podmienkami vhodnými
na lieèenie, na území ochranných pásiem prírodné-
ho lieèivého zdroja, prírodného minerálneho zdroja
a klimatických podmienok vhodných na lieèenie,

e) geologických prác10) a banskej èinnosti a èinnosti vy-
konávanej banským spôsobom32) na území ochran-
ných pásiem prírodného lieèivého zdroja a prírodné-
ho minerálneho zdroja.

§ 41

�tátna kúpe¾ná komisia

(1) Na plnenie svojich úloh na úseku prírodných mi-
nerálnych vôd, prírodných lieèivých vôd, prírodných
lieèebných kúpe¾ov a klimatických podmienok vhod-
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28) Napríklad zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyu�ití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskor�ích predpisov.
29) § 108 a� 116 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
30) § 19 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej �tátnej správy v znení neskor�ích predpisov.
31) § 2 a 10 zákona è. 127/1994 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
32) Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbu�ninách a o �tátnej banskej správe v znení neskor�ích predpi-

sov.



ných na lieèenie sa na ministerstve zdravotníctva zria-
ïuje �tátna kúpe¾ná komisia, ktorá je správnym orgá-
nom a rozhoduje v prvom stupni.

(2) Èlenov �tátnej kúpe¾nej komisie vymenúva mi-
nister zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len
�minister zdravotníctva�). �tátna kúpe¾ná komisia má
sedem èlenov. Funkèné obdobie èlenov �tátnej kúpe¾-
nej komisie je pä� rokov.

(3) Za èlena �tátnej kúpe¾nej komisie mo�no navrh-
nú� fyzickú osobu, ktorá je obèanom Slovenskej repub-
liky, má spôsobilos� na právne úkony v plnom rozsahu,
vysoko�kolské vzdelanie, je bezúhonná a je odborní-
kom v oblasti balneológie, humánnej klimatológie,
hydrogeológie, balneotechniky, urbanizmu alebo kú-
pe¾nej praxe s najmenej pä�roènou praxou.

(4) Za bezúhonného sa pova�uje ten, kto nebol právo-
platne odsúdený za úmyselný trestný èin. Bezúhon-
nos� sa preukazuje dolo�ením výpisu z registra trestov
nie star�ím ako tri mesiace.

(5) Funkcia èlena �tátnej kúpe¾nej komisie je nezlu-
èite¾ná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky, èlena vlády Slovenskej republiky, sudcu,
prokurátora a s funkciou �tatutárneho orgánu vyu�í-
vate¾a zdroja alebo èlena �tatutárneho orgánu vyu�íva-
te¾a zdroja.

(6) Návrhy kandidátov na funkciu èlena �tátnej kú-
pe¾nej komisie predkladajú ministrovi zdravotníctva
ministerstvo �ivotného prostredia, ministerstvo hospo-
dárstva, obèianske zdru�enia a záujmové zdru�enia
právnických osôb, ktorých èinnos� súvisí s výkonom
kúpe¾nej starostlivosti alebo s vyu�ívaním prírodných
minerálnych zdrojov a republikové zdru�enie obcí,
a ktoré sú uvedené v �tatúte �tátnej kúpe¾nej komisie.

(7) Subjekty pod¾a odseku 6 navrhnú kandidátov na
funkciu èlena �tátnej kúpe¾nej komisie najneskôr dva
mesiace pred uplynutím funkèného obdobia èlenov
�tátnej kúpe¾nej komisie. Z predlo�ených kandidátov
minister zdravotníctva do jedného mesiaca od doruèe-
nia návrhov kandidátov vymenuje �iestich èlenov �tát-
nej kúpe¾nej komisie tak, aby v jej zlo�ení boli zastúpe-
ní odborníci z oblasti balneológie, humánnej
klimatológie, hydrogeológie, balneotechniky, urbaniz-
mu a kúpe¾nej praxe. Za predsedu �tátnej kúpe¾nej ko-
misie vymenuje riadite¾a in�pektorátu.

(8) Èlenstvo v �tátnej kúpe¾nej komisii zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) vzdaním sa èlenstva na základe písomnej �iadosti,
c) ak èlen �tátnej kúpe¾nej komisie zaène vykonáva�

funkciu, ktorej výkon je nezluèite¾ný s funkciou èle-
na �tátnej kúpe¾nej komisie,

d) odvolaním èlena �tátnej kúpe¾nej komisie,
e) smr�ou èlena �tátnej kúpe¾nej komisie.

(9) Minister zdravotníctva odvolá èlena �tátnej kú-
pe¾nej komisie, ak
a) si èlen neplní svoje povinnosti vyplývajúce z èlen-

stva; k návrhu na odvolanie sa vyjadruje �tátna kú-
pe¾ná komisia,

b) nespåòa podmienku bezúhonnosti.

(10) Ak èlenstvo niektorého èlena �tátnej kúpe¾nej
komisie zanikne pred uplynutím jeho funkèného obdo-
bia, minister zdravotníctva vymenuje na jeho miesto
nového èlena, a to z dvoch kandidátov navrhnutých
subjektom pod¾a odseku 6, ktorého kandidátovi èlen-
stvo v �tátnej kúpe¾nej komisii zaniklo. Funkèné obdo-
bie takto vymenovaného èlena �tátnej kúpe¾nej komi-
sie je pä� rokov.

(11) Èlen �tátnej kúpe¾nej komisie má nárok na ná-
hradu nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom
funkcie èlena �tátnej kúpe¾nej komisie33) a na odmenu
za rok vo vý�ke 10-násobku priemernej mesaènej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
v predchádzajúcom kalendárnom roku zistenej �tatis-
tickým úradom Slovenskej republiky.

§ 42

Do pôsobnosti �tátnej kúpe¾nej komisie patrí:
a) rozhodova� o uznaní prírodných lieèivých vôd, prí-

rodných minerálnych vôd a klimatických podmie-
nok vhodných na lieèenie a o zru�ení ich uznania,

b) vydáva� povolenia na prevádzkovanie prírodných
lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební a rozhodo-
va� o ich zru�ení,

c) vydáva� povolenia vyu�íva� prírodné lieèivé zdroje
a prírodné minerálne zdroje, rozhodova� o ich zme-
ne, zru�ení a vyznaèení zmeny údajov,

d) vydáva� povolenia na úpravu prírodnej lieèivej vody
a prírodnej minerálnej vody, ich zmeny a zru�enie,

e) predklada� vláde návrh na uznanie kúpe¾ného mies-
ta a jeho zru�enie,

f) na návrh obce predklada� vláde �tatút kúpe¾ného
miesta, jeho zmenu a zru�enie,

g) predklada� na schválenie návrhy v�eobecne záväz-
ných právnych predpisov, ktorými sa urèujú
ochranné pásma prírodných lieèivých zdrojov, prí-
rodných minerálnych zdrojov a klimatických pod-
mienok vhodných na lieèenie, ich zmien a zru�ení
ministerstvu zdravotníctva,

h) rozhodova� o ulo�ení pokuty pod¾a § 47 a 48,
i) vies� zoznam akreditovaných laboratórií,
j) vydáva� poverenia na výkon èinnosti balneotechni-

ka, zru�ova� takéto poverenia a uznáva� odbornú
spôsobilos� pod¾a § 22 ods. 6, zabezpeèova� doplòu-
júce odborné vzdelávanie pod¾a § 22 ods. 3,

k) urèova� neodkladné ochranné opatrenia pod¾a § 37,
l) predklada� návrhy pod¾a § 39 ods. 2 písm. b) na vy-

vlastnenie nehnute¾nosti,
m) vydáva� stanoviská vo veciach, v ktorých je minister-

stvo zdravotníctva pod¾a tohto zákona dotknutým
orgánom �tátnej správy,

n) kontrolova� plnenie zákonom ustanovených pod-
mienok a podmienok ustanovených v povolení vyu-
�íva� zdroj,

o) posudzova� projektovú dokumentáciu stavby zaria-
denia na vyu�ívanie prírodného lieèivého zdroja
a prírodného minerálneho zdroja pod¾a § 15 ods. 1
a 2,
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p) urèova� opatrenia na odstránenie zistených nedo-
statkov pod¾a tohto zákona,

r) vydáva� súhlas pod¾a ustanovení tohto zákona,
s) poverova� osoby vypracovaním posudkov a vyjadre-

ní,
t) posudzova� návrhy v�eobecne záväzných právnych

predpisov v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva
na úseku prírodných minerálnych vôd, prírodných
lieèivých vôd, prírodných lieèebných kúpe¾ov a kli-
matických podmienok vhodných na lieèenie.

§ 43

(1) Rokovanie �tátnej kúpe¾nej komisie zvoláva a ve-
die predseda �tátnej kúpe¾nej komisie. �tátna kúpe¾ná
komisia je schopná uzná�a� sa, ak je prítomný jej pred-
seda a najmenej ïal�í traja èlenovia. �tátna kúpe¾ná
komisia rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia
�tátnej kúpe¾nej komisie je potrebný súhlas nadpolo-
viènej väè�iny v�etkých jej èlenov. Pri rovnosti hlasov je
rozhodujúci hlas predsedu �tátnej kúpe¾nej komisie.
O hlasovaní sa vyhotovuje zápisnica. Rozhodnutie
�tátnej kúpe¾nej komisie podpisuje jej predseda. Kona-
nie pred �tátnou kúpe¾nou komisiou je neverejné. Po-
drobnosti o spôsobe rokovania a rozhodovania �tátnej
kúpe¾nej komisie upraví jej �tatút, ktorý vydáva minis-
ter zdravotníctva.

(2) Ministerstvo zdravotníctva zodpovedá za èinnos�
�tátnej kúpe¾nej komisie pod¾a osobitného predpisu.34)

(3) O odvolaní proti rozhodnutiu �tátnej kúpe¾nej ko-
misie rozhoduje minister zdravotníctva.

(4) Èlen �tátnej kúpe¾nej komisie je vylúèený z prero-
kovávania a rozhodovania veci, ak so zrete¾om na jeho
pomer k veci, k úèastníkom konania alebo k ich zástup-
com mo�no ma� pochybnosti o jeho nepredpojatosti.

(5) �tátna kúpe¾ná komisia má právo pozýva� na svo-
je rokovania zástupcov rezortov, obcí a in�titúcií alebo
si k rozhodovaniu obstaráva� odborné posudky, vyjad-
renia a konzultácie.

§ 44

Kúpe¾ný dozor

(1) Na zabezpeèenie dozoru nad dodr�iavaním povin-
ností ustanovených v tomto zákone a opatrení urèe-
ných pod¾a tohto zákona je na ministerstve zdravotníc-
tva zriadený in�pektorát. Pri vykonávaní dozoru
postupuje in�pektorát pod¾a základných pravidiel kon-
trolnej èinnosti.35)

(2) In�pektorát pri výkone dozoru
a) vykonáva úlohy pod¾a rozhodnutí �tátnej kúpe¾nej

komisie,
b) vykonáva dozor na dia¾ku tým, �e

1. kontroluje a vyhodnocuje urèené re�imové sledo-
vanie,

2. kontroluje plnenie ïal�ích podmienok, ktoré vy-
plývajú z povolenia vyu�íva� zdroj,

3. kontroluje a vyhodnocuje vykonávanie sledova-

nia urèených klimatických ukazovate¾ov a ukazo-
vate¾ov kvality ovzdu�ia na územiach, kde sú
uznané klimatické podmienky za vhodné na lieèe-
nie,

c) vykonáva dozor na mieste u vyu�ívate¾ov prírodných
lieèivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov
a vlastníkov nehnute¾ností pod¾a tohto zákona,

d) prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedo-
statkov,

e) vedie zoznam a oznamuje príslu�ným orgánom Eu-
rópskej únie, ktoré prírodné minerálne vody sú
v Slovenskej republike uznané a spåòajú podmienky
na plnenie do spotrebite¾ského obalu alebo ktorým
bolo toto uznanie odobraté,

f) oznamuje príslu�ným orgánom Európskej únie
uznanie prírodných minerálnych vôd zo zdroja na
území neèlenských �tátov Európskej únie doveze-
ných do èlenského �tátu Európskej únie,

g) na základe poverenia �tátnej kúpe¾nej komisie vydá-
va stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo
zdravotníctva dotknutým orgánom �tátnej správy
pod¾a tohto zákona,

h) spravuje monitorovací systém prírodných lieèivých
zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,

i) vedie register a databázu minerálnych vôd v Sloven-
skej republike,

j) eviduje a kontroluje úhrady za odbery z prírodných
lieèivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.

(3) In�pektorát predkladá �tátnej kúpe¾nej komisii
správu o dodr�iavaní povinností ustanovených v tomto
zákone a opatrení urèených pod¾a tohto zákona.

(4) In�pektorát pripravuje odborné podklady na ro-
kovanie a rozhodovanie �tátnej kúpe¾nej komisie a or-
ganizaène zabezpeèuje jej èinnos�.

§ 45

Oprávnenie èlenov �tátnej kúpe¾nej komisie,
in�pektorátu a poverených osôb

(1) Èlenovia �tátnej kúpe¾nej komisie, in�pektorátu
a osoby poverené �tátnou kúpe¾nou komisiou vypraco-
vaním posudku a vyjadrenia sú v rozsahu poverenia
oprávnení
a) vstupova� na pozemky, stavby a do zariadení na úèe-

ly zistenia údajov potrebných na vykonanie kontro-
ly, re�imových sledovaní a vy�etrenia nedostatkov,

b) �iada� údaje a doklady potrebné na svoju èinnos�;
fyzické osoby a právnické osoby sú povinné bez zby-
toèného odkladu poskytnú� súèinnos�,

c) nariadi� a kontrolova� odstránenie zistených nedo-
statkov,

d) odobera� vzorky vody, len ak je to v poverení výslov-
ne uvedené.

(2) Osoby uvedené v odseku 1 sa pri výkone svojich
oprávnení preuká�u poverením vydaným minister-
stvom zdravotníctva.

(3) Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné zachováva�
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mlèanlivos� o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli
pri výkone kontrolnej èinnosti.

§ 46

Vykonávanie analýz prírodných lieèivých vôd
a prírodných minerálnych vôd

(1) Chemické, fyzikálne, fyzikálnochemické, mikro-
biologické a biologické analýzy prírodných lieèivých
vôd a prírodných minerálnych vôd potrebné na konanie
pod¾a tohto zákona mô�u vykonáva� len akreditované
laboratóriá zapísané do zoznamu vedeného �tátnou
kúpe¾nou komisiou; na iné analýzy sa neprihliada.

(2) Akreditované laboratórium pod¾a odseku 1 je la-
boratórium akreditované Slovenskou národnou akre-
ditaènou slu�bou alebo zahraniènou agentúrou, ktorá
je signatárom multilaterálnej dohody European Acre-
ditation a súèasne má akreditáciu na odber vzoriek.

(3) Podmienky na zápis akreditovaného laboratória
do zoznamu vedeného ministerstvom zdravotníctva
ustanoví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo zdravotníctva.

§ 47

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) vyu�íva prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný mine-

rálny zdroj bez povolenia vyu�íva� zdroj vydaného
�tátnou kúpe¾nou komisiou pod¾a tohto zákona,

b) v ochrannom pásme prírodného lieèivého zdroja ale-
bo prírodného minerálneho zdroja alebo na území
kúpe¾ného miesta vykonáva zakázané èinnosti,

c) vykonáva na kúpe¾nom území èinnosti v rozpore so
zákazmi a s obmedzeniami urèenými týmto záko-
nom a �tatútom kúpe¾ného miesta,

d) v pásme fyzickej ochrany vykonáva iné èinnosti ako
èinnosti priamo súvisiace s vyu�itím a ochranou prí-
rodného lieèivého zdroja alebo prírodného minerál-
neho zdroja,

e) na území vyèlenenom pod¾a nevyhnutných doèas-
ných ochranných opatrení vykonáva èinnos� v roz-
pore s ustanovenými obmedzeniami alebo zákazmi,

f) nesplní oznamovaciu povinnos� pod¾a § 4,
g) ako vlastník nehnute¾nosti nesplní povinnosti usta-

novené v § 38,
h) nedodr�í alebo nevykoná opatrenie ulo�ené na

ochranu prírodných lieèebných kúpe¾ov, prírodných
lieèivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov
a klimatických podmienok vhodných na lieèenie,

i) vykoná èinnos�, ktorou ohrozí alebo zhor�í klimatic-
ké podmienky vhodné na lieèenie,

j) neoprávnene manipuluje s technickým zariadením
prírodného lieèivého zdroja, prírodného minerálne-
ho zdroja, pozorovacieho vrtu alebo so súvisiacim
zariadením slú�iacim na jeho vyu�ívanie alebo pozo-
rovanie alebo uvedené zariadenie po�kodí,

k) úmyselne znièí, po�kodí, neoprávnene premiestni
alebo odstráni znaèku alebo tabu¾u, ktorá v teréne

vyznaèuje hranice ochranného pásma prírodného
lieèivého zdroja, ochranného pásma prírodného mi-
nerálneho zdroja, ochranného pásma klimatických
podmienok vhodných na lieèenie, územia s klimatic-
kými podmienkami vhodnými na lieèenie alebo kú-
pe¾ného územia.

(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 mo�no ulo�i� poku-
tu od 1 000 Sk do 50 000 Sk.

(3) Priestupky pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a� j) prejednáva �tátna kúpe¾ná

komisia,
b) odseku 1 písm. k) prejednáva obec.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vz�ahuje
v�eobecný predpis o priestupkoch.36)

(5) Výnosy z pokút za ulo�ené priestupky pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a� j) sú príjmom �tátneho roz-

poètu,
b) odseku 1 písm. k) sú príjmom rozpoètu obce.

§ 48

Iné správne delikty

(1) Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba-
-podnikate¾ alebo právnická osoba, ak
a) vyu�íva na balneoterapiu v rámci kúpe¾nej starostli-

vosti inú vodu ako prírodnú lieèivú vodu alebo kli-
matické podmienky, ktoré neboli uznané pod¾a toh-
to zákona za klimatické podmienky vhodné na
lieèenie,

b) vyu�íva prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný mine-
rálny zdroj bez povolenia vyu�íva� zdroj vydaného
�tátnou kúpe¾nou komisiou pod¾a tohto zákona ale-
bo ho vyu�íva v rozpore s týmto povolením,

c) vykoná bez predchádzajúceho povolenia vydaného
�tátnou kúpe¾nou komisiou takú úpravu prírodnej
lieèivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, na kto-
rú je pod¾a tohto zákona potrebné povolenie,

d) nesplní povinnos� pod¾a § 14 ods. 1 písm. d),
e) v ochrannom pásme I. stupòa, na území s klimatic-

kými podmienkami vhodnými na lieèenie alebo na
území kúpe¾ného miesta vykonáva zakázané èinnos-
ti,

f) nesplní inú povinnos� vyu�ívate¾a zdroja ako povin-
nos� pod¾a § 14 ods. 1 písm. d),

g) nesplní povinnos� pod¾a § 31 ods. 1 písm. b),
h) vykonáva na kúpe¾nom území èinnosti v rozpore so

zákazmi a s obmedzeniami urèenými týmto záko-
nom a �tatútom kúpe¾ného miesta,

i) v pásme fyzickej ochrany vykonáva iné èinnosti ako
èinnosti priamo súvisiace s vyu�itím a ochranou prí-
rodného lieèivého zdroja alebo prírodného minerál-
neho zdroja,

j) nesplní povinnos� z územia ochranného pásma
I. stupòa odstráni� v�etky potenciálne zdroje zneèis-
tenia a vykona� potrebné úpravy územia,

k) v ochrannom pásme II. stupòa vykonáva zakázané
èinnosti,

l) nesplní povinnos� zabezpeèova� monitorovanie kli-
matických podmienok vhodných na lieèenie,
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m) na území vyèlenenom pod¾a nevyhnutných doèas-
ných ochranných opatrení vykonáva èinnos� v roz-
pore s ustanovenými obmedzeniami alebo zákazmi,

n) nesplní oznamovaciu povinnos� pod¾a § 4,
o) ako vlastník nehnute¾nosti nesplní povinnosti usta-

novené v § 38,
p) nesplní povinnos� pod¾a § 35 ods. 7.

(2) Iné správne delikty pod¾a tohto zákona prejed-
náva a sankcie za ne ukladá �tátna kúpe¾ná komisia.

(3) �tátna kúpe¾ná komisia ulo�í pokutu
a) od 1 000 000 Sk do 5 000 000 Sk za správny delikt

pod¾a odseku 1 písm. a) a� c),
b) od 500 000 Sk do 3 000 000 Sk za správny delikt

pod¾a odseku 1 písm. d) a e),
c) od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk za správny delikt po-

d¾a odseku 1 písm. f) a� p).

(4) Pri urèení vý�ky pokuty prihliadne �tátna kúpe¾-
ná komisia na záva�nos� protiprávneho konania, mieru
ohrozenia prírodného lieèivého zdroja, prírodného mi-
nerálneho zdroja, prostredia prírodných lieèebných
kúpe¾ov, na rozsah �kodlivých následkov, ak k nim do-
�lo, a tie� na okolnosti, za ktorých sa povinnosti poru�i-
li, ako aj na to, ako sa fyzická osoba-podnikate¾ alebo
právnická osoba prièinila o odstránenie alebo zmierne-
nie �kodlivých následkov.

(5) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa právoplat-
nosti rozhodnutia o ulo�ení pokuty. V rozhodnutí o ulo-
�ení pokuty sa mô�e urèi� aj lehota, v ktorej sa má ne-
dostatok odstráni�.

(6) Výnosy z pokút pod¾a odseku 3 sú príjmom �tát-
neho rozpoètu.

(7) Konanie o ulo�enie pokuty mo�no zaèa� do jed-
ného roka odo dòa, keï sa orgán oprávnený na ulo�enie
pokuty dozvedel o tom, �e fyzická osoba-podnikate¾ ale-
bo právnická osoba poru�ila alebo nesplnila povinnos�,
najneskôr v�ak do troch rokov odo dòa, keï k poru�e-
niu povinnosti do�lo alebo keï povinnos� mala by� spl-
nená.

(8) Pokutu pod¾a odseku 3 mô�e �tátna kúpe¾ná ko-
misia ulo�i� aj opakovane. Vý�ku pokuty mô�e �tátna
kúpe¾ná komisia stupòova� a� do úhrnnej sumy uvede-
nej v príslu�nom písmene odseku 3.

(9) Ak fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická
osoba nezaplatí pokutu v urèenej lehote, je povinná za-
plati� penále vo vý�ke 0,01 % z dl�nej sumy za ka�dý
deò ome�kania.

(10) Pokutu ulo�enú pod¾a tohto zákona vyberá a vy-
máha orgán, ktorý pokutu ulo�il.

� IESTA ÈAS�

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA

§ 49

Vz�ah zákona k niektorým ïal�ím zákonom

Na konania pod¾a tohto zákona sa vz�ahujú v�eobec-

né predpisy o správnom konaní,37) ak tento zákon ne-
ustanovuje inak.

§ 50

Prechodné ustanovenia

(1) Prírodné lieèivé zdroje a zdroje prírodných mine-
rálnych vôd uznané pod¾a doteraj�ích predpisov a kli-
matické podmienky priaznivé na lieèenie vyhlásené
pod¾a doteraj�ích predpisov sa pova�ujú za prírodné
lieèivé vody, prírodné minerálne vody a klimatické pod-
mienky vhodné na lieèenie uznané pod¾a tohto zákona.

(2) Kúpe¾né miesta vyhlásené pod¾a doteraj�ích
predpisov sa pova�ujú za kúpe¾né miesta uznané pod¾a
tohto zákona.

(3) �tatúty kúpe¾ných miest vydané pod¾a doteraj-
�ích predpisov sa pova�ujú za �tatúty kúpe¾ných miest
vydané pod¾a tohto zákona.

(4) Povolenia na vyu�ívanie prírodných lieèivých
zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd vydané
pod¾a doteraj�ích predpisov na dobu urèitú sa pova�u-
jú za povolenia vyu�íva� prírodný lieèivý zdroj a prírod-
ný minerálny zdroj vydané pod¾a tohto zákona, a to do
uplynutia lehoty ich platnosti. Nové povolenia vyu�íva�
prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj sa
vydajú pod¾a tohto zákona. Primerane sa pou�ijú usta-
novenia § 15 ods. 5.

(5) Povolenia na vyu�ívanie prírodných lieèivých
zdrojov a povolenia na vyu�ívanie prírodných zdrojov
minerálnych stolových vôd vydané pod¾a doteraj�ích
predpisov na dobu neurèitú zostávajú v platnosti do
31. decembra 2007. Druhá a tretia veta odseku 4 platia
rovnako.

(6) Povolenia na úpravu produktov prírodných lieèi-
vých zdrojov a povolenia na úpravu produktov zdrojov
prírodných minerálnych vôd vydané pod¾a doteraj�ích
predpisov sa pova�ujú za povolenia na úpravu prírod-
ných lieèivých vôd a povolenia na úpravu prírodných
minerálnych vôd vydané pod¾a tohto zákona.

(7) Povolenia na prevádzkovanie prírodných lieèeb-
ných kúpe¾ov vydané pod¾a osobitného predpisu3) sa
pova�ujú za povolenia na prevádzkovanie prírodných
lieèebných kúpe¾ov vydané pod¾a tohto zákona.

(8) Ak prevádzkovate¾ prírodných lieèebných kúpe-
¾ov, ktorý do úèinnosti tohto zákona nezískal povolenie
na prevádzkovanie prírodných lieèebných kúpe¾ov
pod¾a osobitného predpisu3) alebo nepo�iadal o vyda-
nie takéhoto povolenia, nezíska povolenie na prevádz-
kovanie prírodných lieèebných kúpe¾ov pod¾a tohto zá-
kona do 31. decembra 2006, oprávnenie prevádzkova�
prírodné lieèebné kúpele zaniká uplynutím tejto leho-
ty.

(9) Konania zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona sa dokonèia pod¾a doteraj�ích predpisov.

(10) Prírodné lieèebné kúpele, ktoré poskytovali
zdravotnú starostlivos� pod¾a doteraj�ích predpisov,
uvedú materiálno-technické a personálne vybavenie
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zdravotníckeho zariadenia do súladu s týmto zákonom
v lehote do jedného roka od nadobudnutia jeho úèin-
nosti.

(11) Zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej
republiky prevádzkované ako prírodné lieèebné kúpele
pod¾a doteraj�ích predpisov mô�u pri podaní �iadosti
o povolenie na prevádzkovanie prírodných lieèebných
kúpe¾ov alebo kúpe¾ných lieèební pod¾a § 34 ods. 1 na-
hradi� povolenie vyu�íva� prírodný lieèivý zdroj zmlu-
vou uzavretou s vyu�ívate¾om prírodného lieèivého
zdroja, ktorá ich oprávòuje vyu�íva� balneoterapeutic-
ké slu�by vyu�ívate¾a prírodného lieèivého zdroja.

(12) Ochranné pásma a ochranné podmienky urèené
pod¾a doteraj�ích predpisov sa pova�ujú za ochranné
pásma urèené pod¾a tohto zákona. Ochranné pásma
III. stupòa urèené pod¾a doteraj�ích predpisov sa pova-
�ujú za ochranné pásma II. stupòa urèené pod¾a tohto
zákona.

(13) Na úhradu za vyu�ívanie prírodných lieèivých
zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd za II. pol-
rok 2005 sa vz�ahujú doteraj�ie predpisy.

(14) Vyu�ívate¾ zdroja je povinný uvies� do prevádzky
monitorovací systém prírodného lieèivého zdroja alebo
prírodného minerálneho zdroja a pozorovacích vrtov do
dvoch rokov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.

(15) Vyu�ívate¾ zdroja, ktorý neprevádzkuje monito-
rovací systém prírodného lieèivého zdroja alebo prírod-
ného minerálneho zdroja a pozorovacích vrtov, platí
úhradu pod¾a § 25 na základe odberného mno�stva ur-
èeného v povolení vyu�íva� zdroj, a to mesaène v�dy do
28. dòa ka�dého kalendárneho mesiaca vo vý�ke jednej
dvanástiny roènej úhrady ustanovenej vynásobením
jednotkovej vý�ky úhrady povoleným odberným mno�-
stvom vody urèeným v povolení vyu�íva� zdroj za kalen-
dárny rok v m3.

(16) Vyu�ívate¾ zdroja je povinný zabezpeèi� odborný
dozor v súlade s § 22 do dvoch rokov od nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona.

(17) Pre ochranné pásma prírodných lieèivých zdro-
jov a zdrojov prírodných minerálnych vôd urèené pod¾a
doteraj�ích predpisov a� do urèenia nových ochran-
ných pásiem pod¾a § 26 platia tieto obmedzenia:
a) v ochrannom pásme I. stupòa je zakázané zriaïova�

skládky odpadov a toxických látok, umiestòova�
stavby urèené na po¾nohospodársku a chemickú vý-
robu, vykonáva� po¾nohospodársku èinnos�, vyko-
náva� chemický posyp komunikácií, vykonáva� èin-
nos�, ktorá mô�e negatívne ovplyvni� fyzikálne
vlastnosti, chemické zlo�enie alebo zdravotnú bez-
chybnos� prírodných lieèivých zdrojov alebo prírod-
ných minerálnych zdrojov, bez vydania stanoviska
ministerstva zdravotníctva vykonáva� odber pod-
zemných vôd, vrtné práce, trhacie a výkopové práce,
vykonáva� banskú èinnos� a èinnos� vykonávanú
banským spôsobom, vykonáva� �a�bu dreva, ktorá
nie je �a�bou pod¾a osobitného predpisu,38) �a�i� �trk
a zeminu,

b) v ochrannom pásme II. stupòa bez vydania stanovi-
ska ministerstva zdravotníctva je zakázané zriaïo-
va� skládky odpadov a toxických látok, vykonáva�
vrty hlb�ie ako �es� metrov, vykonáva� banskú èin-
nos� a èinnos� vykonávanú banským spôsobom, vy-
konáva� �a�bu dreva, ktorá nie je �a�bou pod¾a oso-
bitného predpisu,38) �a�i� �trk a zeminu a povo¾ova�
odber a odbera� podzemné vody v mno�stve vy��om
ako 0,5 l.s-1.

(18) Vyu�ívatelia klimatických podmienok vhodných
na lieèenie na poskytovanie kúpe¾nej starostlivosti sú
povinní denne sledova� klimatické ukazovatele a kvali-
tu ovzdu�ia pod¾a doteraj�ích predpisov do 31. decem-
bra 2006.

(19) Prírodné lieèivé vody plnené do spotrebite¾ského
obalu, ktoré neboli registrované pod¾a osobitného
predpisu,2) sa mô�u pou�íva� ako prírodné lieèivé vody
na základe tohto zákona.

(20) Minister zdravotníctva vymenuje prvých èlenov
�tátnej kúpe¾nej komisie do dvoch mesiacov od nado-
budnutia úèinnosti tohto zákona. Do ustanovenia
�tátnej kúpe¾nej komisie bude plni� jej úlohy pod¾a
tohto zákona in�pektorát.

Závereèné ustanovenia

§ 51

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európ-
skych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílo-
he.

§ 52

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú
zariadenia s vyu�ívaním termálnych vôd a minerálnych
vôd alebo ich plnia do spotrebite¾ských obalov, nesmú
tieto vody oznaèova� ako lieèivé a zariadenia ako lieèeb-
né a ako také ich nesmú ani propagova�, ak neboli po-
d¾a tohto zákona uznané za prírodné lieèivé zdroje a ne-
bolo vydané povolenie na prevádzkovanie prírodných
lieèebných kúpe¾ov alebo kúpe¾ných lieèební.

§ 53

Ministerstvo zdravotníctva ustanoví v�eobecne zá-
väzným právnym predpisom
a) po�iadavky na prírodnú lieèivú vodu a prírodnú mi-

nerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posud-
ku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz
prírodných lieèivých vôd a prírodných minerálnych
vôd a ich produktov a po�iadavky pre zápis akredito-
vaného laboratória do zoznamu vedeného �tátnou
kúpe¾nou komisiou,

b) minimálne materiálno-technické a personálne vyba-
venie prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných
lieèební a indikácie pod¾a prírodných lieèivých vôd
a klimatických podmienok vhodných na lieèenie,

c) spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného lie-
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èivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja
a sadzby úhrad,

d) podrobnosti o spôsobe oznaèovania hraníc kúpe¾-
ných území, území s klimatickými podmienkami
vhodnými na lieèenie a ochranných pásiem prírod-
ných lieèivých zdrojov, prírodných minerálnych
zdrojov a klimatických podmienok vhodných na lie-
èenie,

e) po�iadavky na klimatické podmienky vhodné na lie-
èenie, rozsah a podmienky ich monitorovania,

f) ochranné pásma prírodných lieèivých zdrojov, prí-
rodných minerálnych zdrojov a klimatických pod-
mienok vhodných na lieèenie a druhy zakázaných
èinností.

§ 54

Zru�ujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky

è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 241/1998 Z. z., zákona
è. 80/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 131/2002 Z. z., zákona è. 219/2002 Z. z., zákona
è. 450/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 138/2003 Z. z., zákona è. 445/2003 Z. z., zákona
è. 528/2003 Z. z., zákona è. 578/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 377/2004 Z. z., zákona è. 396/2004 Z. z., zákona
è. 576/2004 Z. z. a zákona è. 479/2005 Z. z.,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 263/2004
Z. z. o podmienkach uznania prírodných minerál-
nych vôd,

3. vyhlá�ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej so-
cialistickej republiky è. 15/1972 Zb. o ochrane
a rozvoji prírodných lieèebných kúpe¾ov a prírod-
ných lieèivých zdrojov v znení vyhlá�ky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
è. 77/1983 Zb. a vyhlá�ky Ministerstva zdravotníc-
tva Slovenskej republiky è. 116/1996 Z. z.

Èl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona

è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z. a zákona è. 491/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov v polo�ke 151
písmená c) a� e) znejú:
�c)Vydanie povolenia vyu�íva� prírodný

lieèivý zdroj alebo prírodný minerálny
zdroj �tátnou kúpe¾nou komisiou 10 000 Sk

d) Zmena povolenia pod¾a písmena c) 5 000 Sk
e) Vydanie povolenia na úpravu prírodnej

lieèivej vody alebo prírodnej minerálnej
vody �tátnou kúpe¾nou komisiou 5 000 Sk�.

2. V sadzobníku správnych poplatkov sa v polo�-
ke 151 dopåòajú písmená f) a� h), ktoré znejú:
�f) Vydanie rozhodnutia o uznaní klimatických

podmienok vhodných na lieèenie
�tátnou kúpe¾nou komisiou 10 000 Sk

g) Vydanie rozhodnutia o uznaní prírodnej
lieèivej vody alebo prírodnej minerálnej
vody �tátnou kúpe¾nou komisiou 10 000 Sk

h) Vydanie povolenia na prevádzkovanie
prírodných lieèebných kúpe¾ov alebo
kúpe¾ných lieèební �tátnou kúpe¾nou
komisiou 25 000 Sk�.

Èl. III

Zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej sta-
rostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotné-
ho poistenia a o úhradách za slu�by súvisiace s posky-
tovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona
è. 720/2004 Z. z. a zákona è. 347/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 7 ods. 2 sa slová �v prírodných lieèebných
kúpe¾och16)� nahrádzajú slovami �v prírodných lieèeb-
ných kúpe¾och a v kúpe¾ných lieèebniach16)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:
�16) § 7 ods. 3 písm. e) a f) zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate-

¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení zákona è. 538/2005 Z. z.�.

2. V § 38 ods. 3 písm. a) druhom bode sa slová �v prí-
rodných lieèebných kúpe¾och16)� nahrádzajú slovami
�v prírodných lieèebných kúpe¾och a v kúpe¾ných
lieèebniach16)�.

3. § 42 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
�(8) V prípade epidemického alebo pandemického vý-

skytu choroby lieky a zdravotnícke pomôcky uvedené
v odseku 5 plne uhrádza poistencom zdravotná pois-
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�ovòa na príkaz ministerstva; v takýchto prípadoch sa
�iados� poskytovate¾a a predchádzajúci súhlas revíz-
neho farmaceuta nevy�aduje.�.

Èl. IV

Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravot-
nej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, sta-
vovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004
Z. z. a zákona è. 351/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. § 4 sa dopåòa písmenom c), ktoré znie:
�c) fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba,

ktorá poskytuje zdravotnú starostlivos� na základe
povolenia na prevádzkovanie prírodných lieèebných
kúpe¾ov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpe¾-
nej lieèebne pod¾a osobitného predpisu.9b)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 9b znie:
�9b) § 33 zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách,

prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prí-
rodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov.�.

2. V § 7 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písme-
no f), ktoré znie:
�f) kúpe¾ná lieèebòa,�.

Doteraj�ie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno g).

3. V § 8 ods. 2 sa slová �§ 7 ods. 2 a 3� nahrádzajú slo-
vami �§ 7 ods. 2 a ods. 3 písm. a) a� d) a g)�.

4. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
�(3) Minimálne po�iadavky na personálne zabezpeèe-

nie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych
zariadení uvedených v § 7 ods. 3 písm. e) a f) upravuje
osobitný predpis.13)�.

Doteraj�í odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.

Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:
�13) § 53 písm. b) zákona è. 538/2005 Z. z.�.

5. § 9 vrátane nadpisu znie:

�§ 9

Systém kvality

(1) Poskytovate¾ je povinný nepretr�ite zabezpeèova�
systém kvality na dodr�iavanie a zvy�ovanie kvality
tak, aby
a) sa vz�ahoval na v�etky èinnosti, ktoré mô�u v zdra-

votníckom zariadení ovplyvni� zdravie osoby alebo
priebeh jej lieèby,

b) personálne zabezpeèenie a materiálno-technické vy-
bavenie zdravotníckeho zariadenia zodpovedalo naj-
menej po�iadavkám ustanoveným pod¾a tohto záko-
na (§ 8) alebo osobitného predpisu.13)

(2) Systém kvality pod¾a odseku 1 je poskytovate¾om
písomne dokumentovaný systém, ktorého základným
cie¾om je zni�ovanie nedostatkov v poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti pri súèasnom zvy�ovaní spokoj-
nosti osôb, ktorým sa zdravotná starostlivos� poskytuje,
a pri zachovaní ekonomickej efektívnosti poskytovate¾a.

(3) Poskytovate¾ je povinný zabezpeèova� systém

kvality v súlade so schváleným plánom zavádzania sys-
tému kvality (§ 78a a� 78c).

(4) Podrobnosti o zabezpeèovaní systému kvality
mô�e ustanovi� v�eobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.�.

6. V § 11 ods. 1 sa vypú��a písmeno c).

Doteraj�ie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).

7. V § 13 sa vypú��a odsek 9.

Poznámka pod èiarou k odkazu 18 sa vypú��a.

8. Za § 17b sa vkladá § 17c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 17c

Výmena sídla stanice
záchrannej zdravotnej slu�by

(1) Výmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej slu�-
by mo�no povoli� na základe spoloènej �iadosti dvoch
poskytovate¾ov, ktorí sú dr�ite¾mi povolenia na pre-
vádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej slu�by
vydaného na základe výberového konania (§ 14). Výme-
nu sídla stanice záchrannej zdravotnej slu�by mo�no
povoli� len v rozsahu dohody o zmene sídla stanice zá-
chrannej zdravotnej slu�by uzatvorenej medzi poskyto-
vate¾mi, ktorí o výmenu sídla �iadajú. Výmena sídla
stanice záchrannej zdravotnej slu�by vy�aduje vydanie
nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva
súèasne zru�í pôvodné povolenie.

(2) K �iadosti o vydanie povolenia pod¾a odseku 1 �ia-
datelia prilo�ia dohodu pod¾a odseku 1. Ustanovenia
§ 17b ods. 2 a 3 platia rovnako.�.

9. V § 49 ods. 1 sa za písmeno n) vkladá nové písme-
no o), ktoré znie:

�o) rozhoduje o schválení plánu zavádzania systému
kvality (§ 78c ods. 1),�.

Doteraj�ie písmeno o) sa oznaèuje ako písmeno p).

10. V § 61 ods. 4 sa za slová �poplatkov za vydanie li-
cencie,� vkladajú slová �poplatkov za vydanie rozhod-
nutia o schválení plánu zavádzania systému kvality,�.

11. Piata èas� sa dopåòa o siedmu hlavu, ktorá vráta-
ne nadpisu znie:

� S I E D M A H L A V A

ZAVÁDZANIE SYSTÉMU KVALITY

Plán zavádzania systému kval i ty ,
jeho schva¾ovanie a hodnotenie

zavádzania systému kval i ty

§ 78a

(1) Plán zavádzania systému kvality musí obsahova�
a) identifikaèné údaje poskytovate¾a [§ 25 písm. a)],
b) druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné za-

meranie,
c) zdravotnícke povolanie, �tudijný odbor a �peciali-

zaèný odbor alebo certifikaènú prípravu, v ktorých
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poskytovate¾, a ak ide o právnickú osobu, jeho od-
borný zástupca, získal odbornú spôsobilos� (§ 33)
a v ktorých poskytovate¾ vykonáva príslu�né pracov-
né èinnosti,

d) údaje o organizaènej �truktúre zdravotníckeho za-
riadenia a o právomociach zodpovedných osôb a ich
vzájomnej podriadenosti,

e) príruèku kvality opisujúcu systém kvality,

f) údaje o personálnom zabezpeèení a materiálno-
-technickom vybavení zdravotníckeho zariadenia,

g) údaje o zabezpeèovaní sústavného vzdelávania
(§ 42),

h) údaje o dodr�iavaní �tandardných diagnostických
postupov, �tandardných terapeutických postupov
a �tandardných o�etrovate¾ských postupov,

i) údaje o zabezpeèovaní zberu indikátorov kvality
[§ 79 ods. 1 písm. u)],

j) údaje o zabezpeèovaní informovanosti osôb, ktorým
sa poskytuje zdravotná starostlivos�, a o priebe�nom
zis�ovaní ich spokojnosti s kvalitou poskytovania
zdravotnej starostlivosti,

k) údaje o zabezpeèovaní opatrení v zdravotníckom za-
riadení z h¾adiska ochrany zdravia,

l) údaje o dodr�iavaní po�iadaviek vyplývajúcich z oso-
bitného predpisu.23a)

(2) Prvý plán zavádzania systému kvality je poskyto-
vate¾ povinný vypracova� a predlo�i� ho na schválenie
komore (§ 78c ods. 1) do troch mesiacov od právoplat-
nosti povolenia (§ 11) alebo povolenia vydaného pod¾a
osobitného predpisu.9b)

(3) Ak plán zavádzania systému kvality zodpovedá
ustanoveným po�iadavkám (§ 9 ods. 1 a 2), komora
plán zavádzania systému kvality schváli, inak jeho
schválenie rozhodnutím zamietne.

(4) Rozhodnutie o schválení plánu zavádzania systé-
mu kvality má platnos� tri roky a nemo�no ho previes�
na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

(5) Za vydanie rozhodnutia o schválení plánu zavá-
dzania systému kvality sa uhrádza poplatok vo vý�ke
1 000 Sk. Poplatok je príjmom komory.

(6) Ak komora plán zavádzania systému kvality ne-
schváli, rozhodnutie obsahuje aj nedostatky a lehotu
na ich odstránenie. V takomto prípade je poskytovate¾
povinný vypracova� nový plán zavádzania systému
kvality a predlo�i� ho komore na schválenie v lehote ur-
èenej v rozhodnutí.

(7) Ak poskytovate¾ nepredlo�í nový plán zavádzania
systému kvality v lehote pod¾a odseku 6, uvedenú sku-
toènos� komora bez zbytoèného odkladu oznámi

a) orgánu príslu�nému na vydanie povolenia,

b) úradu pre doh¾ad,

c) zdravotným pois�ovniam.

(8) Plán zavádzania systému kvality je poskytovate¾
povinný vypracúva� pravidelne a predklada� ho komore
na schválenie najneskôr 90 dní pred uplynutím plat-
nosti rozhodnutia o schválení plánu zavádzania systé-
mu kvality (odsek 4). Ustanovenie odseku 1 platí rovna-
ko.

§ 78b

(1) Zavádzanie systému kvality hodnotí komora
(§ 78c ods. 1) v konaní o schválenie plánu zavádzania
systému kvality, ktorý poskytovate¾ vypracoval a pred-
lo�il komore na schválenie pod¾a § 78a ods. 8.

(2) Rozhodnutie vydané v konaní pod¾a odseku 1 ob-
sahuje aj jednoznaèný záver, èi poskytovate¾ zavádza
systém kvality. Ustanovenia § 78a ods. 4 a 5 platia rov-
nako.

(3) Ak poskytovate¾ nezavádza systém kvality, komo-
ra plán zavádzania systému kvality neschváli. Ustano-
venie § 78a ods. 6 platí rovnako.

(4) Ak komora v konaní pod¾a odseku 1 vydá rozhod-
nutie, �e poskytovate¾ nezavádza systém kvality, po-
skytovate¾ je povinný bez zbytoèného odkladu umies-
tni� v zdravotníckom zariadení na vidite¾nom mieste
oznam, �e nezavádza systém kvality.

(5) Právoplatné rozhodnutie pod¾a odseku 4 komora
doruèuje aj
a) orgánu príslu�nému na vydanie povolenia,
b) úradu pre doh¾ad,
c) zdravotným pois�ovniam.

§ 78c

(1) Na konanie o schválenie plánu zavádzania systé-
mu kvality v prvom stupni je príslu�ná komora, ktorá je
príslu�ná na vydanie licencie na výkon zdravotníckeho
povolania alebo licencie na výkon èinnosti odborného
zástupcu [§ 49 ods. 1 písm. l)].

(2) Na konanie o schválenie plánu zavádzania systé-
mu kvality v druhom stupni je príslu�né ministerstvo
zdravotníctva.

(3) Úèastníkom konania o schválenie plánu zavádza-
nia systému kvality je poskytovate¾.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:
�23a) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických po�iadavkách na vý-

robky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskor�ích predpisov.�.

12. Za § 93a sa vkladá § 93b, ktorý znie:

�§ 93b

Poskytovate¾, ktorému oprávnenie prevádzkova�
zdravotnícke zariadenie vzniklo pred 1. januárom
2007, je povinný prvý plán zavádzania systému kvality
vypracova� a predlo�i� na schválenie komore (§ 78c
ods. 1) do 1. apríla 2007.�.

Èl. V

Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slu�bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej sta-
rostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 82/2005 Z. z. a zákona è. 350/2005
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 9 ods. 4 sa slová �§ 6 ods. 8 písm. c)� nahrádza-
jú slovami �§ 6 ods. 8 písm. d)�.
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2. V § 11 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý
znie:

�(11) Ak zdravotnícke zariadenie ústavnej starostli-
vosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie,
zriadi na úèely záchrany novorodencov verejne prí-
stupný inkubátor, mo�no novorodenca do neho odlo-
�i�.�.

Doteraj�ie odseky 11 a 12 sa oznaèujú ako odseky 12
a 13.

Èl. VI

Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných pois�ovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivos�ou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z. a zákona è. 353/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 7 ods. 4 písm. a) sa vypú��a tretí bod vrátane
poznámky pod èiarou k odkazu 23.

2. V § 7 sa odsek 11 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
�e) poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti pod¾a právo-

platného rozhodnutia vydaného pod¾a osobitného
predpisu24a) nezavádza systém kvality.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:
�24a) § 78b a 78c zákona è. 578/2004 Z. z. v znení zákona

è. 538/2005 Z. z.�.

Èl. VII

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006 ok-
rem ustanovení uvedených v èl. IV piatom, deviatom a�
dvanástom bode a v èl. VI druhom bode, ktoré nadobú-
dajú úèinnos� 1. januára 2007.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Príloha
k zákonu è. 538/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov èlenských �tátov vz�ahujúcich sa
na vyu�ívanie a uvádzanie na trh prírodných minerálnych vôd (Ú. v. ES L 229, 30. 8. 1980) v znení smernice Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 96/70/ES z 28. októbra 1996 (Ú. v. ES L 299, 23. 11. 1996).

2. Smernica Komisie 2003/40/ES zo 16. mája 2003, ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentraèné limity a po�iadav-
ky na oznaèovanie zlo�iek prírodných minerálnych vôd a podmienky pou�ívania vzduchu obohateného o ozón na
úpravu prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd (Ú. v. EÚ L 126, 22. 5. 2003).
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