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Vec 

Petícia za znovuotvorenie Termálneho kúpaliska v Podhájskej – oznámenie výsledku vybavenia 

petície 

 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) bola dňa 3. augusta 2021 

doručená petícia s názvom „Petícia za znovuotvorenie Termálneho kúpaliska v Podhájskej“ (ďalej 

len „petícia“), v ktorej ste bol určený ako osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. 

Doručená petícia obsahovala sprievodný list, 78 hárkov so zoznamom osôb podporujúcich petíciu 

v elektronickej podobe a kópie 325 podpisových hárkov. Petíciou podpísaní občania žiadajú 

znovuotvorenie Termálneho kúpaliska Podhájska. 

Po posúdení obsahu petície oddelenie sťažností a petícií MŽP SR skonštatovalo, že 

predložená petícia nespĺňala formálne náležitosti petície podľa § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“), a preto Vás 

listom č. 42769/2021 zo dňa 6. augusta 2021 vyzvalo podľa § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve 

na odstránenie týchto nedostatkov. Uvedené nedostatky petície boli následne v určenej lehote 

odstránené dňa 30. augusta 2021. 

Na základe stanovísk vecne príslušných organizačných útvarov MŽP SR, sekcie vôd MŽP 

SR a sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR, Vám k predmetu petície uvádzame 

nasledovné: 

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonaním štátneho 

vodoochranného dozoru dňa 8. septembra 2020, v zmysle § 66 ods. 1 a § 68 zákona č. 364/2004 

Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 

Z. z.“), v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej 

správe v znení neskorších predpisov, uložil Spoločnosti Termálne kúpalisko Podhájska, s. r. o., 

Podhájska 493, 941 48 Podhájska (ďalej len „TK Podhájska“) opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov, a to: „zastavenie vypúšťania odpadových geotermálnych vôd – využitých 

• 

• • 

• 
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bazénových vôd z areálu TK Podhájska do vodného toku Liska prostredníctvom betónových 

výustných objektov v rkm 6,806 (1. výustný objekt cca 10 m od vstupnej haly do Aquamarine 

proti prúdeniu vodného toku) a v rkm 6,844 (cca 80 m za 1. výustným objektom proti prúdeniu 

vodného toku) do termínu kým nebude vydané povolenie na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie 

odpadových geotermálnych vôd – využitých bazénových vôd. A do doby kým nebude vydané 

povolenie na odber geotermálnej vody, ktorú TK Podhájska využíva na prevádzkovanie kúpaliska, 

nakoľko súčasné množstvá odobratých geotermálnych vôd prevyšujú povolené množstvo“ 

(citované z rozhodnutia odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Nitra č. OU-

NR-OSZP2-2020/033915 z 23. októbra 2020). 

Ak ide o vodnú stavbu a s ňou spojené osobitné užívanie geotermálnych vôd, orgánom 

štátnej správy vecne a miestne príslušným na vydanie rozhodnutia o povolení na osobitné užívanie 

vôd v zmysle § 21 zákona č. 364/2004 Z. z. je okresný úrad v sídle kraja, v tomto prípade Okresný 

úrad Nitra. K predmetnému uvádzame, že povolenie na odber nie je možné príslušným úradom 

vydať pokiaľ žiadateľ nepredloží rozhodnutie MŽP SR o schválení záverečnej správy s výpočtom 

množstiev podzemnej vody. V oblasti vydávania záverečnej správy je príslušná komisia pre 

schvaľovanie množstiev podzemných vôd (ďalej len „komisia“) v gestorstve sekcie geológie 

a prírodných zdrojov MŽP SR. 

V súvislosti s uvedeným sa preto dňa 28. júla 2021 konalo rokovanie komisie s témou 

„Opätovné prerokovanie záverečnej správy Geotermálny vrt Po-1 Podhájska – využiteľné 

množstvá geotermálnych vôd“. Komisia po zasadnutí vyzvala zhotoviteľa o doplnenie záverečnej 

správy, pričom zhotoviteľ túto záverečnú správu doplnil a predložil komisii na jej opätovné 

posúdenie. O schválení, resp. neschválení predložených zmien bude zhotoviteľ následne 

informovaný. 

Po vydaní a nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o povolení na vypúšťanie odpadových vôd 

alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd a po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o povolení 

na odber podzemných vôd alebo zmluvy na odber podzemnej geotermálnej vody v určenom 

rozsahu, pominú dôvody uložené opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov 

prostredníctvom prvostupňového rozhodnutia. 

Sekcia vôd MŽP SR ako správny orgán oprávnený rozhodovať o opravnom prostriedku proti 

rozhodnutiam prvostupňových orgánov (ak ide o rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja) nie 

je príslušná sa vyjadrovať k predmetu petície, t. j. cit. „k zabezpečeniu povolení potrebných pre 

prevádzku geotermálneho vrtu“. Upozorňujeme tiež, že preverovanie prevádzky geotermálneho 

vrtu je predmetom viacerých správnych konaní na rôznych úrovniach (napr. Slovenskej inšpekcie 

životného prostredia) a tiež vyšetrovania zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Pre 

informáciu uvádzame, že vo veci osobitného užívania vôd, týkajúcich sa predmetnej prevádzky, 

sú vecne a miestne príslušné aj iné orgány štátnej správy v oblasti vôd, napr. Okresný úrad Nové 

Zámky. 

Záverom uvádzame, že napriek apeláciám poukazujúcim na rozvoj regiónu, cestovného 

ruchu a ekonomickým ujmám fyzických a právnických osôb je dôležité zdôrazniť, že úlohou 

rezortu životného prostredia je chrániť jednotlivé zložky životného prostredia v súlade so zákonmi 

SR a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany životného prostredia. 

Rovnako upozorňujeme, že v danej veci existuje dôvodné podozrenie preverované orgánmi 

činnými v trestnom konaní, že užívatelia dlhodobo odoberali geotermálnu vodu v rozpore 

s povolením a vypúšťali geotermálnu vodu bez platných povolení alebo v rozpore s nimi. MŽP SR 

nemôže podporovať nezákonný stav aj napriek snahe podnikateľských subjektov o výnimku (v 

zmysle prevádzky TK Podhájska s deklarovaním „doriešenia“ podmienok, ktoré by boli 

podmienkou rozhodnutia o povolení na osobitné užívanie vôd) z dôvodu, že zákon č. 364/2004 Z. 
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z. neupravuje inštitút výnimky a išlo by o nezákonný postup orgánu štátnej vodnej správy alebo 

neprípustné prekročenie právomoci orgánu štátnej vodnej správy. 

Na základe vyššie uvedených skutočností, týmto oznámením považujeme Vašu petíciu 

z hľadiska zákona o petičnom práve za zodpovedanú. 

 

S pozdravom 

 

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 
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