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OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/49
031 42 Liptovský Mikuláš

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-LM-OSZP-2018/02252-002-Ku

Vybavuje/linka 
Ing.Kučmová/5514973

Liptovský Mikuláš 
07. 02. 2018/

Vec
„Odber geotermálnej vody z vrtu ZGL-2A v existujúcom rekreačnom zariadení Aquapark 
Tatralandia v k.ú. Liptovský Mikuláš - Ráztoky“

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Navrhovateľ, Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, IČO 31560636 v zastúpení spoločnosťou AQUAMIN, s.r.o., Na Stanicu 22, 010 09 
Žilina, IČO 47205695. predložil dňa 05.02.2018 Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné 
prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Odber geotermálnej vody z vrtu ZGL-2A 
v existujúcom rekreačnom zariadení Aquapark Tatralandia v k.ú. Liptovský Mikuláš - 
Ráztoky“.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody 
a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 
ods. 1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k a § 56 zákona, podľa §18 
ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 
doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom.

Zámer je zverejnený na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/odber-geotermalnej-vody- 
z-vrtu-zgl-2a-v-existujucom-rekreacnom-zariade

Žiadame dotknutú obec, aby podľa § 29 ods. 8 zákona do troch pracovných dní po doručení 
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informovala verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má 
zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o 
zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, 
kde sa môžu pripomienky podávať. Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie oznámenia o zmene 
navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených 
informácií.
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Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti (vrátane informácie o dobe 
a spôsobe zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti) podľa § 29 ods. 8 zákona žiadame 
doručiť na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
úsek ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „OU- 
LM-OSZP“) a zároveň aj elektronicky na e-mail: erika.kucmova(a)/ninv.sk najneskôr do 10 
pracovných dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše 
písomné stanovisko, podľa § 29 ods. 8 zákona bude považované za súhlasné.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné 
prostredie do 10 pracovných dní od doby, keď bola o zmene navrhovanej činnosti informovaná.

S pozdravom

Ing. Miroslav Potančok 
vedúci odboru
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Informačný portál rezortu MZP SR

| PrintOdber geotermálnej vody z vrtu ZGL-2A y existujúcom 

rekreačnom zariadení Aquapark Tatralandia v k. ú. Liptovský 

Mikuláš - Ráztoky

• result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
• Činnosť: 10.9 Odber geotermálnych vôd
• Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

• Účel akcie: Účelom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je doplnenie údajov o odbernom 
množstve geotermálnej vody z vrtu ZGL-2A (existujúci vrt ZGL-2A bol realizovaný v roku 1991 
-1992), ktorá sa začala využívať v roku 2003 pre potreby termálneho kúpaliska Ráztoky (dnes 
Aquapark Tatralandia). Povolené množstvo odoberaných vôd z vrtu ZGL-2A v zimnej prevádzke 
(október až marec) je max. 30,0 l.s-1 a priemerné povolené množstvo je 10,41.s-l (317 325,6 m3.rok- 
1). Dôvodom podania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je zmena v odbernom množstve 
geotermálnej vody z vrtu ZGL-2A na využívanie z 30,0 l.s-1 na 32,5 l.s-1.

• Dotknutá obec: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
• Príslušný orgán: OkÚ Liptovský Mikuláš 

odbor starostlivosti o životné prostredie,
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

• Navrhovateľ: Tatry mountain resorts, a.s, Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
• IČO Navrhovateľa: 31560636
• Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej 

správy vôd vybraných zložiek životného prostredia kraja

Dokumenty

Stav DokumentKrok Dátum

Zmena
navrhovanej
činnosti

Informácia pre verejnosť oznamenie-o-zmene-info-pre-vereinost-odber geovody.rtf 07.02.2018 

Text oznámenia o zmene Odber geotermálnej vody Tatralandia.zip 07.02.2018
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Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje 
verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Odber geotermálne vody z vrtu ZGL-2A 
v existujúcom rekreačnom zariadení Aquapark Tatralandia v k.ú. Liptovský Mikuláš - 
Ráztoky“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2, písm. c) zákona.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 
štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) 
a § 54 ods. 2 písm. f) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania 
predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 05.02.2018 doručením oznámenia o 
zmene navrhovateľom Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 
Liptovský Mikuláš, IČO 31 560 636 v zastúpení spoločnosťou AQUAMIN, s.r.o., Na 
Stanicu 22, 010 09 Žilina, IČO 47205695.
Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné 
získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
- Povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný 
zákon) v z.n.p.
- Povolenie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon)
Neuvádzame
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke 
www.enviroportal.sk.
Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 
informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o 
tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 
nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu 
pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 
pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene 
navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 29 ods. 8) 
zákona na adresu:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Vrbická 1993 
031 01 Liptovský Mikuláš
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej 
obci.
Povoľujúci orgán:
Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Neuvádzame

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

V zmysle § 33 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) má verejnosť ako 
účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladu i k 
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Na základe uvedeného má verejnosť 
možnosť nahliadnuť do podkladov rozhodnutia do 28.02.2017 do 15:00 hod. na Okresnom úrade 
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
(kancelária č. 6 - Ing. Kučmová).
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