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VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 2. marca 2023,
ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov
v Baldovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach

prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005
Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach
a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

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

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach je
v okrese Levoča, v katastrálnych územiach Baldovce, Bijacovce, Buglovce, Jablonov, Klčov, Lúčka,
Nemešany, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Spišské Podhradie, Studenec a v okrese Spišská Nová
Ves v katastrálnom území Žehra. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade,
ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Opis hraníc ochranných pásiem a opis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych
zdrojov v Baldovciach podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Mapové podklady vymedzenia ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 sú uložené na
Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a na Okresnom
úrade Košice, Okresnom úrade Levoča, Okresnom úrade Prešov a Okresnom úrade Spišská Nová
Ves. Technickým podkladom na zaevidovanie hranice ochranného pásma podľa odseku 1 do
katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.

§ 2

(1) V ochrannom pásme I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach sa zakazujú
tieto činnosti:

a) nakladanie s odpadom okrem jeho zberu a prepravy,

b) spaľovanie všetkých druhov odpadov, zriaďovanie a prevádzkovanie spaľovne odpadov,

c) skladovanie prioritných chemických látok, nebezpečných chemických látok a nebezpečných
chemických prípravkov,

d) vypúšťanie znečisťujúcich látok do povrchových vôd a podzemných vôd,
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e) zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami bez realizácie opatrení na zabránenie ich vniknutiu
do povrchových vôd a podzemných vôd alebo ohrozenia ich kvality,

f) vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd iným spôsobom ako čistiarňami odpadových vôd
alebo odvádzaním do verejnej kanalizácie okrem vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd
na základe právoplatného povolenia orgánu štátnej vodnej správy vydaného do dňa
nadobudnutia účinnosti vyhlášky,

g) vykonávanie chemického posypu pozemných komunikácií,

h) letecká aplikácia hnojív,1) prípravkov na ochranu rastlín2) a biocídnych výrobkov,3)

i) vykonávanie intenzívnej poľnohospodárskej činnosti okrem realizácie opatrení v súvislosti so
starostlivosťou o poľnohospodársku pôdu,

j) umiestňovanie stavieb pre poľnohospodársku alebo chemickú výrobu,

k) výstavba priemyselných budov, skladov alebo produktovodov,

l) vykonávanie zemných prác odvodňovacích, melioračných a výkopových pod úroveň hladiny
podzemnej vody bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie
prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,4)

m) vykonávanie geologických prác bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže
neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,4)

n) vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,

o) povoľovanie odberu a odoberanie podzemných vôd bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa
preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,4)

p) odoberanie minerálnych vôd bez schválených množstiev v kategórii B.

(2) V ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach sú zakázané
tieto činnosti:

a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti inak ako odborným hospodárením v lesoch,

b) zriaďovanie nových skládok odpadov,

c) spaľovanie nebezpečných odpadov,

d) skladovanie prioritných látok a nebezpečných látok bez realizácie opatrení na zabránenie ich
vniknutiu do povrchových vôd a podzemných vôd alebo ohrozenia ich kvality a bez
hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych
zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,

e) vykonávanie odvodňovacích prác alebo úprav tokov, ktoré by mohli ohroziť prirodzený režim
podzemných vôd okrem činností vykonávaných správcom vodného toku,

f) vykonávanie banskej činnosti,

g) realizovanie činnosti vykonávanej banským spôsobom do väčšej hĺbky ako 200 m bez
hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych
zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,

h) budovanie zdrojov podzemnej vody s odberným množstvom vyšším ako 0,5 l.s-1 bez
hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych
zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,

i) povoľovanie odberu a odoberanie podzemných vôd s odberným množstvom vyšším ako 0,5 l.s-1

bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych
zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,

j) odoberanie minerálnych vôd bez schválených množstiev v kategórii B.
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§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 478/2001 Z. z., ktorou
sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Baldovciach.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2023.

v z. Lenka Dunajová Družkovská v. r. 
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 77/2023 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V BALDOVCIACH
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 77/2023 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V BALDOVCIACH
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 77/2023 Z. z.

OPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV
V BALDOVCIACH

Ochranné pásmo I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené na mapovom podklade Katastra nehnuteľností
Mapového klienta Základnej bázy pre geografický informačný systém.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni územie výverovej oblasti hydrogeologickej štruktúry
prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a je určené uzavretým polygónom.

Západná hranica ochranného pásma sa začína v lomovom bode 1 pri križovatke ciest III. triedy
čísla 3209 a 3211, na juhozápadnej hranici pozemku parcely registra C číslo 190 v katastrálnom
území Baldovce. Pokračuje severným smerom po západnej hranici pozemku parcely registra C číslo
137/2 v katastrálnom území Baldovce. Na konci tohto pozemku prechádza na druhú stranu cesty
III. triedy číslo 3209 do lomového bodu 2, ktorý je situovaný pri sútoku Lúčneho potoka
a Klčovského potoka. Ďalej pokračuje severným smerom po ľavom brehu Klčovského potoka k obci
Nemešany cez lomové body 3, 4 a končí v lomovom bode 5. V tomto úseku vedie pozdĺž západných
hraníc pozemkov parciel registra C čísla 710 až 744, 811 až 813, 860 až 867 v katastrálnom území
Nemešany, ako aj naprieč pozemkami parciel registra C čísla 268/1 a 190/7 v katastrálnom území
Nemešany.

Severná hranica ochranného pásma sa začína v lomovom bode 5, z ktorého vedie smerom na
východ pozdĺž severných hraníc parciel registra C čísla 813, 1535, 763 v katastrálnom území
Nemešany a severozápadnej hranice parcely registra C číslo 762 v katastrálnom území Nemešany
do lomového bodu 6. Pokračuje cez potok Kapustnica do lomového bodu 7 po severnej hranici
pozemku parcely registra C číslo 762 v katastrálnom území Nemešany, v dĺžke 68 m križuje
pozemok parcely registra C číslo 2060 v katastrálnom území Spišské Podhradie a v dĺžke 8 m
križuje pozemok parcely registra C číslo 2328/2 v katastrálnom území Spišské Podhradie.
Následne vedie v dĺžke 600 m cez pozemok parcely registra C číslo 2057/1 v katastrálnom území
Spišské Podhradie k bezmennému občasnému toku ponad vodárenský zdroj v Spišskom Podhradí
do lomového bodu 8. Ďalej sa láme na juhovýchod po severovýchodnej hranici pozemkov parciel
registra C čísla 2054 v katastrálnom území Spišské Podhradie, 122 a 123 v katastrálnom území
Baldovce do lomového bodu 9.

Východná hranica ochranného pásma sa začína v lomovom bode 9 a do lomového bodu 10 vedie
hranicou katastrálnych území Baldovce – Spišské Podhradie k ceste III. triedy číslo 3211 (Baldovce
– Spišské Podhradie). Ďalej pokračuje po juhovýchodnej hranici pozemku parcely registra C číslo
115/1 v katastrálnom území Baldovce do lomového bodu 11, ktorý je situovaný na pravom brehu
Klčovského potoka. V lomovom bode 11 sa hranica ochranného pásma láme juhovýchodným
smerom a ako južná časť hranice ochranného pásma pokračuje po južnej strane pozemkov parciel
registra C čísla 124/1 až 124/3 v katastrálnom území Baldovce do lomového bodu 12. Následne
obchádza intravilán obce Baldovce, pričom prebieha po západnej hranici pozemku parcely registra
C číslo 124/1 v katastrálnom území Baldovce, južnú hranicu pozemku parcely číslo 189/1
v katastrálnom území Baldovce a východnú hranicu pozemku parcely číslo 129/1 v katastrálnom
území Baldovce cez lomové body 12, 13, 14 a 15. Z lomového bodu 15 pokračuje juhozápadným
smerom po južnej hranici pozemkov parciel registra C čísla 129/6, 129/7, 131, 138, 137/1, 136,
135 a 190 v katastrálnom území Baldovce do počiatočného lomového bodu 1.

Ochranné pásmo I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach určené lomovými
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bodmi 1 až 15 zameranými v „X“ a „Y“ súradniciach S – JTSK

Lomové body

číslo
X [m] Y [m]

1 1 207 555,22 301 801,09

2 1 207 317,52 301 969,03

3 1 207 148,91 302 177,53

4 1 207 094,04 302 368,97

5 1 206 621,45 302 753,27

6 1 206 340,36 302 407,45

7 1 206 225,15 302 208,88

8 1 206 224,04 301 630,76

9 1 206 410,98 301 306,29

10 1 207 056,57 300 840,73

11 1 207 171,87 300 867,54

12 1 207 241,27 301 088,69

13 1 207 152,45 301 131,24

14 1 207 241,30 301 269,27

15 1 207 315,65 301 238,90

Ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach

Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené na mapovom podklade Základnej mapy Mapového
klienta Základnej bázy pre geografický informačný systém.

Ochranné pásmo II. stupňa chráni územie infiltračnej a tranzitno-akumulačnej oblasti
hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a je určené uzavretým
polygónom.

Západná hranica ochranného pásma sa začína v lomovom bode 1, ktorý je situovaný na
západnej hranici katastrálneho územia Buglovce, 200 m juhozápadne od kóty Stráň (618 m n. m.).
Následne pokračuje severozápadným smerom po hraniciach katastrálnych území Bulgovce a Klčov
k ceste III. triedy číslo 3208 do lomového bodu 2. Pod uhlom 65° sa láme na sever a pozdĺž
východného okraja cesty III. triedy číslo 3208 smeruje k obci Klčov. Obec obchádza zo západnej
strany. Do lomového bodu 3 vedie po vymedzenej západnej hranici katastrálneho územia Klčov,
v ktorom sa stretávajú hranice katastrálnych území Klčov, Spišský Hrhov a Doľany. V miestnej
časti Roveň prechádza cez diaľnicu D1 a pokračuje severným smerom po západnej
a severozápadnej hranici katastrálneho územia Klčov k obci Uloža do lomového bodu 4.

Severná hranica ochranného pásma sa začína v lomovom bode 4 na vrstevnici 850 m n. m.,
odkiaľ sa láme severovýchodným smerom a po hrebeni Levočských vrchov a severnej hranici
katastrálnych území Klčov a Jablonov smeruje k obci Pavľany. Pokračuje po hrebeni Levočských
vrchov severne nad obcou Pavľany do lomového bodu 5, ktorý je situovaný na vrstevnici 880 m n.
m. Z lomového bodu 5 vedie severovýchodným smerom, križuje cestu III. triedy číslo 3205
a pokračuje po hrebeni Levočských vrchov do lomového bodu 6, ktorý je situovaný v miestnej časti
Nad Brúsmi v katastrálnom území Oľšavica medzi vrstevnicami 900 a 910 m n. m. Následne sa
láme na juhovýchod, pričom prebieha po rozhraní lesa a lúky, prechádza cez kótu 891 m n. m.
a smeruje do lomového bodu 7.
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Východná hranica ochranného pásma sa začína v lomovom bode 7, z ktorého
juhojuhovýchodným smerom vedie ku kóte vrchu Jedlinka (930 m n. m.), pokračuje po západnej
hranici lesnej cesty smerom na juh do lomového bodu 8. Obchádza kótu 860 m n. m. zo
severovýchodnej strany a po hrebeni Babej hory smeruje do lomového bodu 9, situovaného na
vrstevnici 770 m n. m. Z lomového bodu 9 sa hranica ochranného pásma láme južným smerom
k Bijacovskému potoku, odkiaľ po pravej strane potoka pokračuje k obci Bijacovce. Intravilán obce
Bijacovce obchádza zo severozápadnej a západnej strany. Križuje diaľnicu D1, cestu I. triedy číslo
18 do lomového bodu 10, z ktorého sa láme pod uhlom 81° na východ a vo vzdialenosti 530 m
prebieha po okraji cesty I. triedy číslo 18. Následne sa pod uhlom 103° láme južným smerom,
pričom obchádza kótu Sobotisko (556 m n. m.) severnými a východnými svahmi do lomového bodu
11, ktorý je umiestnený na vymedzenej hranici Prešovského samosprávneho kraja a Košického
samosprávneho kraja medzi vrstevnicami 500 a 510 m n. m. Z lomového bodu 11 smeruje na
západ ku ceste III. triedy číslo 3215, ktorú križuje do lomového bodu 12. Zo západu obchádza
hranicu intravilánu obce Hodkovce. Pokračuje južným smerom, pričom obchádza masív Dreveník
(609 m n. m.) z východnej strany a vedie do lomového bodu 13.

Polygón ochranného pásma uzatvára južná hranica ochranného pásma, ktorá z lomového bodu
13 pokračuje smerom na západ cez lomové body 14 a 15 smerom k Baldovskej hore (615 m n. m.).
Hranica vedie severne od kóty Baldovská hora smerom na kótu Stráň (618 m n. m.) po hranici
vymedzených okresov Levoča a Spišská Nová Ves do východiskového lomového bodu 1.

Ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach určené lomovými
bodmi 1 až 15 zameranými v „X“ a „Y“ súradniciach S – JTSK

Lomové body

číslo
X [m] Y [m]

1 1 209 084,57 303 167,47

2 1 207 961,70 304 714,68

3 1 205 607,50 305 071,50

4 1 201 792,05 305 672,02

5 1 199 590,70 301 017,39

6 1 198 321,98 298 749,52

7 1 198 228,44 297 155,62

8 1 200 024,82 295 867,04

9 1 202 144,17 294 339,56

10 1 206 116,11 296 506,62

11 1 207 170,51 295 476,91

12 1 207 558,04 296 427,96

13 1 209 302,12 296 188,63

14 1 209 237,04 297 331,94

15 1 208 614,39 298 904,03

Opis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach

Ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach sa ustanovujú na základe
výsledkov záverečnej správy geologickej úlohy zameranej na stanovenie rozsahu ochraných pásiem
a zakázaných činností (Masiar, R., Dzúrik, J., Mészárosová, Z., 2019: Stanovenie obmedzení
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a zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach,
Archív Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava arch. č. 99675).

Hydrogeologická štruktúra prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach je klasifikovaná ako
polozatvorená, s predpokladanou infiltračnou, akumulačnou a výverovou oblasťou.

Kolektorom minerálnych vôd sú strednotriasové dolomity hronika, ktoré tvoria tektonicky
obmedzenú baldovsko-klčovskú mezozoickú kryhu, ponorenú pod súvrstvím
centrálno-karpatského paleogénu.

Baldovsko-klčovská mezozoická kryha je z juhu obmedzená násunovou líniou gemeríd na
hroniku. Západné ohraničenie kryhy tvorí zlomová línia severojužného smeru západne od Klčova,
ktorá vedie údolím potoka Lodina. Východné ohraničenie kryhy má tiež severojužný priebeh
zlomovou líniou západne od Spišského Podhradia. Severným smerom upadá pod mohutný
komplex paleogénneho súvrstvia Levočských vrchov (dokumentované vrtom BŠ-1 na lokalite
Lúčka). Jej podložie tvoria nepriepustné sedimenty paleozoika. Jej nadložie, ako aj bočné
ohraničenie zo západu, východu a juhu, je tvorené málo až nepatrne priepustnými sedimentami
centrálno-karpatského paleogénu. Pod flyšovou sedimentáciou sa napája na karbonáty hronika
a fatrika, ktoré boli overené vrtmi v Gánovciach, Vrbove, Klčove, Plavnici a Lipovciach.

Infiltračná oblasť hydrogeologickej štruktúry sa nachádza na severe v štruktúre Levočských
vrchov, kde obyčajné podzemné vody z paleogénnych súvrství (pri lokalite Lúčka ich hrúbka
dosahuje 508 m) prenikajú po porušených pásmach hlbokých otvorených zlomových línií do
dolomitického horninového komplexu Baldovsko-klčovskej mezozoickej kryhy. Vrcholové časti
Levočských vrchov sú budované bielopotockým súvrstvím v pieskovcovom vývoji, pokryté dobre
priepustnými kamenitými suťami.

V tranzitno-akumulačnej oblasti hydrogeologickej štruktúry prebieha v podmienkach tlakových
pomerov prúdenie podzemných vôd v smere úklonu dolomitického komplexu, t. j. severným
smerom ako aj v smere k vyzdvihnutej časti Baldovsko-klčovskej mezozoickej kryhy, t. j. južným
smerom k výverovej oblasti hydrogeologickej štruktúry. Pri obehu podzemných vôd prebiehajú na
fázových rozhraniach hornina – voda mineralizačné procesy a postupné formovanie výsledného
chemického zloženia primárnej minerálnej vody. Procesy mineralizácie sú intenzívnejšie
v hĺbkových zónach, kde dochádza k výronu oxidu uhličitého.

Výverová oblasť je charakterizovaná ako polozakrytá, v ktorej vlastný nositeľ minerálnej vody
nevystupuje priamo na povrch, ale je zakrytý izolátormi. Prirodzené vývery minerálnych vôd sú
viazané na zlomové línie. Výstup minerálnych vôd na povrch v oblasti Baldoviec je viazaný na
násunovú líniu gemeríd hronikum, ktorá z juhu ohraničuje mezozoickú kryhu a tvorí takmer
nepriepustnú bariéru minerálnym vodám prúdiacim v dolomitickom komplexe. Násunová línia je
sprevádzaná ďalšími paralelnými zlomovými líniami a ich porušenými zónami. Po týchto zlomoch
dochádza k výstupu primárnych minerálnych vôd smerom k povrchu. V podpovrchovej zóne
zubereckého, prípadne aj hutianskeho súvrstvia dochádza k miešaniu obyčajných vôd
akumulovaných v uvedených súvrstviach s primárnymi minerálnymi vodami. Fluviálne sedimenty
Klčovského potoka predstavujú v menšej miere druhotnú akumuláciu vystúpených minerálnych
vôd, z dôvodu obmedzeného vertikálneho a horizontálneho rozsahu.

Z genetického hľadiska sa prírodná minerálna voda zaraďuje k vodám s petrogénnou,
karbonatogénnou mineralizáciou, ktorá je meteorického pôvodu. Hlavným mineralizačným
procesom formovania chemického zloženia minerálnej vody je rozpúšťanie karbonátov, čo
podmieňuje základný výrazný vápenato-hydrogénuhličitanový typ chemického zloženia
minerálnych vôd (Ca-HCO3 typ). Pri výstupe minerálnych vôd cez súvrstvia paleogénu nedochádza
k veľkej metamorfóze chemického zloženia vody, ale k miešaniu s obyčajnými podzemnými vodami
týchto sedimentov. Zvýšený obsah alkálií je výsledkom iónovýmenných reakcií v prostredí



Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 77/2023 Z. z.

s prítomnosťou ílových minerálov. S prítomnosťou silikátových minerálov čiastočne súvisí aj vyššia
priemerná hodnota sodíka. Pôvod sodíka však súvisí aj s prítomnosťou chloridov marinogénneho
pôvodu.

Prírodná minerálna voda zo zdroja Deák (BV-1) sa charakterizuje ako prírodná minerálna voda
vysoko mineralizovaná, kyselka, hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá, so zvýšeným
obsahom železa, hydrogénuhličitanov, slabo kyslá, studená.

Prírodná minerálna voda zo zdroja Polux (B-4A) sa charakterizuje ako prírodná minerálna voda
vysoko mineralizovaná, kyselka, hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá, so zvýšeným
obsahom železa, síranov a hydrogénuhličitanov, slabo kyslá, studená.
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1) § 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z. 

2) Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov.

3) Biocídny zákon.

4) Geologický zákon.
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