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Vec
Vodíkové hospodárstvo – 1 MW elektrolyzér s úložiskom vodíka
Ministerstvu zdravotníctva SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriediel bola dňa 08.02.2022 doručená
Vaša žiadosť zo dňa 02.02.2022 o vydanie stanoviska k funkčnému využitiu parcely KN – C č. 7131
v k. ú. Martin za účelom inštalácie elektrolyzéra s výkonom 1 MW na výrobu a skladovanie zeleného
(ekologicky čistého) vodíka.
Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné.
Stavba sa navrhuje umiestniť na území ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych
zdrojov v Martine (vyhláška MZ SR č. 341/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov), na ktoré sa
vzťahujú obmedzenia § 28 ods. 3 a § 40 ods. 2 písm. e) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
538/2005 Z. z.“) a zakázané činnosti podľa časti B. prílohy č. 5 citovanej vyhlášky. V zmysle tejto
vyhlášky sú v ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Martine zakázané
nasledovné činnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zriaďovanie skládok odpadov,
spaľovanie nebezpečných odpadov,
používanie prostriedkov na chemickú ochranu rastlín a trávnatých porastov okrem prípravkov
registrovaných v Zozname registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
budovanie nových železničných dráh, pozemných komunikácií a súvisiacich objektov bez
podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu s výnimkou miestnych a
účelových komunikácií,
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom bez
hydrogeologického prieskumu,
povoľovanie odberu a odber podzemných vôd bez kladného posúdenia vplyvu na zdroje
minerálnych vôd,
odoberanie podzemných vôd vrátane minerálnych vôd bez schválených množstiev v kategórii B,
realizácia výkopových a stavebných prác vrátane realizácie podzemných garáží a pivničných
priestorov do hĺbky väčšej ako 2 m vo vzdialenosti 120 m od zdrojov BJ-2 a BJ-4.
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Vyššie uvedené ustanovenia sú potrebné rešpektovať pri umiestnení a realizácii stavby
„Inštalácia elektrolyzéra s výkonom 1 MW na výrobu a skladovanie zeleného (ekologicky čistého)
vodíka“ na pozemku parc. č. 7131 v k. ú. Martin.
Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 ods. 1
zákona č. 538/2005 Z. z., podľa ktorej je fyzická osoba alebo právnická osoba počas realizácie
zemných prác povinná v prípade narazenia hladiny podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty,
mineralizácie alebo obsahu plynov túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu zdravotníctva SR.
V prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala vykonanie niektorej z činností podľa
§ 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. (inžinierskogeologický prieskum, realizácia studne),
bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej
projektovej dokumentácie.
S pozdravom
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
riaditeľka

