DUPLIKÁT

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

Číslo: OLP/4334/2012
Bratislava: 20.06.2012

Rozhodnutie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 ods.
1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) preskúmal odvolanie účastníka konania Kompala a. s.,
so sídlom Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43844103 zo dňa 26.5.2012 podané
proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
(ďalej len „Regionálny úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica“) č.: A/2012/01239 zo dňa
5.4.2012 a podľa § 59 ods. 3 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol

takto:
Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva B. Bystrica č.:
A/2012/01239 zo dňa 5.4.2012, ktorým sa návrhu účastníka konania Kompala a. s.,
Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43844103 nevyhovelo a s návrhom podľa § 13
ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. na uvedenie priestorov „Energoblok Badín na výrobu
elektriny zO Z E“, umiestnených v južnom okraji areálu ČOV Rakytovce do skúšobnej
prevádzky sa nesúhlasilo, sa podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku z r u š u j e a vec sa
vracia správnemu orgánu ktorý ho vydal, t. j. Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
B. Bystrica na nové prejednanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica ako príslušný orgán podľa § 3
ods. 1 písm. c) a podľa § 6 ods. 1 v spojení s prílohou č. 1 bod 19 a ods. 3 písm. g) zákona č.
355/2007 Z. z. vydal dňa 5.4.2012 pod č.: A/2012/01239 rozhodnutie (ďalej len „napadnuté
rozhodnutie“), ktorým návrhu účastníka konania Kompala a. s., Skuteckého 23, 974 01
Banská Bystrica, IČO 43844103 (ďalej len „Kompala a. s.“) nevyhovel a s návrhom podľa §
13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. na uvedenie priestorov „Energoblok Badín na
výrobu elektriny z OZE“, umiestnenej v južnom okraji areálu ČOV Rakytovce (ďalej len
„predmetná prevádzka“) do skúšobnej prevádzky nesúhlasil.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica v odôvodnení napadnutého
rozhodnutia uviedol, že účastník konania Kompala a. s. podaním, zaevidovaným na
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Regionálnom úrade verejného zdravotníctva B. Bystrica dňa 27.3.2012 pod č.: A/2012/01239
požiadal o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov predmetnej prevádzky do skúšobnej
prevádzky a k návrhu predložil Protokol o meraní imisií hluku vo vonkajšom prostredí
z iných zdrojov č. 128-2012/Du, ktorý spracovali Inžinierske služby, spol. s. r. o.,
laboratórium fyzikálno-chemických faktorov Martin (ďalej len „IS Martin“) na základe
objednávky účastníka konania Kompala a. s., podľa ktorého boli v dňoch 27. - 29.2.2012
vykonané v okolí zdroja na výrobu elektrickej energie Badín merania hluku, ktorého zdrojmi
sú technologické zariadenia na výrobu elektrickej energie z OZE pri obci Vlkanová.
Ako ďalej z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, účelom merania bola
objektivizácia úrovne imisií hluku vo vonkajšom prostredí v štyroch meracích bodoch:
- MB-1: na hranici pozemku rodinného domu č. 136 na úrovni jeho fasády (vzdialenosť
od zdroja je 325 m),
- MB-2: na hranici pozemku zdroja elektrickej energie a pozemku patriaceho
spoločnosti Veolia v smere k obci Vlkanová (vzdialenosť od ventilátora núteného
ťahu j e 40 m),
- MB-3: pri plote v juhovýchodnom rohu pozemku zdroja elektrickej energie
(vzdialenosť od komína je 50 m),
- MB-4: pri plote južne v juhovýchodnom rohu pozemku zdroja elektrickej energie
(vzdialenosť od komína je 20 m), pričom
Meraním hluku bolo zistené prekračovanie prípustnej hodnoty určujúcich veličín hluku
v MB1 v referenčnom čase deň (59,4 dB), večer (59,4 dB) a noc (59,4 dB), pričom v noci je
prípustná hodnota určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí prekročená o 14,4 dB cez
deň a večer o 9,4 dB.
Prekračovanie povoleného limitu hluku bolo zistené aj v areáli prevádzky:
- MB3 v časových intervaloch deň, večer, noc (74,8 dB), prekročenie o 4,8 dB,
MB4 v referenčných časových intervaloch deň, večer, noc (78,7 dB), prekročenie
o 8,7 dB.
Ako z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia tiež vyplýva, účastník konania Kompala
a. s. dňa 28.3.2012 Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva B. Bystrica elektronickou
formou oznámil, že dňa 28.3.2012 plánuje vykonať meranie hlučnosti Energetického zdroja
pri rôznych výkonových stupňoch; meranie podľa oznámenia malo prebehnúť v nočných
hodinách v čase po 22.00 hod. s predpokladaným ukončením okolo 2.00 hod dňa 29.3.2012.
V odôvodnení napadnutého rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
B. Bystrica sa tiež uvádza, že
- Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva B. Bystrica boli aj po tomto čase
oznámeného krátkodobého zvýšenia hladín hluku od občanov obce Vlkanová, ktorá je
najbližším obytným chráneným územím, adresované opakované sťažnosti na
nadmernú, nepríjemnú hlučnosť vo vonkajšom prostredí aj vo vnútornom prostredí
rodinných domov; občania poukazovali a poukazujú na nepríjemný tónový charakter
hluku, ktorý ich ruší zo spánku, obťažuje, sťažuje zaspávanie a spôsobuje opakované
prebúdzanie zo spánku,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica na základe opakovaných
sťažností vykonal meranie hluku vo vonkajšom prostredí dňa 2.4.2012 v čase od 14.00
hod. do 15.00 hod. na hranici pozemku rodinného domu, ulica Vlkanovská 144,
Vlkanová. Meraním bola po zohľadnení tónovej zložky zistená výsledná hodnota
hladiny hluku 59,7 dB, čím bolo preukázané výrazné prekračovanie určujúcej veličiny
pre hluk vo vonkajšom prostredí pre časový interval deň o 9,7 dB,
- pre II. kategóriu územia - Priestor pred oknami obytných miestností bytových
a rodinných domov, priestor pred oknami chránených objektov, vonkajší priestor
v obytnom a rekreačnom území, je prípustná hodnota ekvivalentnej A hladiny
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akustického tlaku (zvuku) pre referenčný časový interval - deň (6.00 - 18.00 hod.)
LAeq.d.p = 50 dB, večer (18.00 - 22.00 hod.) L,Aeq,v,p= 50 dB a noc (22.00 - 6.00 hod.)
LAeq,n,p = 45 dB podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (ďalej len „vyhláška č. 549/2007 Z.

z.“),
-

-

-

-

z uvedených skutočností vyplýva porušovanie požiadaviek na ochranu zdravia
obyvateľstva pred hlukom, upraveným zákonom č. 355/2007 Z. z. a vyhláškou č.
549/2007 Z. z.,
súčasne to poukazuje na skutočnosť, že prevádzkovateľ energetického zdroja účastník
konania Kompala a. s. aj po vykonaní hodnotenia hladín hluku na základe skúšobných
meraní pokračuje v činnosti v režime, ktorá nezabezpečuje dodržanie v súlade
s požiadavkami na ochranu zdravia pred hlukom podľa citovaných legislatívnych
predpisov,
požiadavky na ochranu zdravia pred hlukom upravené v legislatíve vychádzajú
zhodnotenia zdravotných rizík vplyvu hluku na zdravie ľudí, ich dodržanie je
predpokladom ochrany zdravia z pôsobenia nadmerných hladín hluku a musia byť
dodržiavané aj počas skúšobnej prevádzky,
účastník konania Kompala a. s., ako prevádzkovateľ zdroja hluku je podľa § 27
zákona č. 355/2007 Z. z. povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich
prostredia hluku bola čo najnižšia a neprekračovala prípustné hodnoty pre deň, večer
a noc, ustanovené vyhláškou Č. 549/2007 Z. z.,
po vykonaní účinných ochranných opatrení na minimalizovanie hluku a preukázaní
dodržiavania súladu s požiadavkami na ochranu zdravia pred hlukom môže
prevádzkovateľ predložiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica
návrh na uvedenie predmetných priestorov do prevádzky v novom konaní.

Účastník konania Kompala a. s., podal proti rozhodnutiu Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva B. Bystrica č.: A/2012/01239 zo dňa 5.4.2012 v zákonom stanovenej
lehote odvolanie zo dňa 26.5.2012 (ďalej len „podané odvolanie“), v ktorom sa okrem iného
uvádza
v bode I - skutočnosti predchádzajúce vydaniu rozhodnutia:
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica na návrh o začatí kolaudačného
konania „Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov Badín
kompostáreň“ (ďalej len „stavba“) záväzné stanovisko č.: 2012/00646 (ďalej len
„záväzné stanovisko"),
v tomto záväznom stanovisku sa konštatuje, že na ústnom pojednávaní sa účastníci
konania a dotknuté orgány dohodli na skúšobnej prevádzke stavby v trvaní 6
mesiacov,
stavebný úrad Obce Badín na základe tohto záväzného stanoviska vydal rozhodnutie
o povolení dočasného užívania tejto stavby,
- na základe rozhodnutia stavebného úradu začal účastník konania Kompala a. s., so
skúšobnou prevádzkou s cieľom odstránenia nedostatkov a zabezpečenia
objektivizácie hluku, zhodnotenie zdravotných rizík a pod.,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica súhlas s uvedením predmetnej
prevádzky do skúšobnej prevádzky nevydal napriek tomu, že v čase vydania
napadnutého rozhodnutia došlo k vykonaniu objektivizácie hluku skolaudovanej
stavby v zmysle citovaného záväzného stanoviska,
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bode II - porušenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) účastník konania
Kompala a. s., zastáva názor, že
- vydané záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva B. Bystrica
a následne napadnuté rozhodnutie sú protichodné,
napadnuté rozhodnutie odporuje vydanému záväznému stanovisku,
- že bolo zabezpečené vykonanie objektivizácie hluku vo vonkajšom prostredí,
v bode III - porušenie zásady spoľahlivo zisteného stavu veci účastník konania Kompala a. s.,
zastáva názor, že napadnuté rozhodnutie nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci,
nakoľko vychádza z meraní, ktoré
- vzhľadom na poveternostné podmienky a ostatné zdroje hluku nemôžu byt’
považované za objektívne,
- boli uskutočnené pri najbližšej obývanej budove, kde však je potrebné brať do úvahy
aj iné zdroje hluku, s ktorým sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica
nevysporiadal,
v bode IV - neaktuálnosti meraní imisií hluku pri posúdení veci a vydaní napadnutého
rozhodnutia účastník konania Kompala a. s., zastáva názor, že
- napadnuté rozhodnutie vychádza z Protokolu o meraní imisií hluku vo vonkajšom
prostredí z iných zdrojov, ktorý spracoval IS Martin, pričom v čase vydania
napadnutého rozhodnutia ma však Regionálny úrad verejného zdravotníctva B.
Bystrica k dispozícii aj vlastné, aktuálnejšie merania, ktorých výsledky
neodôvodňovali vydanie nesúhlasného rozhodnutia a s ktorými sa účastník konania
Kompala a. s., nemal možnosť oboznámiť,
- napadnuté rozhodnutie teda vychádzalo z neaktuálnych výsledkov meraní hluku a to aj
napriek tomu, že prvostupňový správny orgán v čase vydania napadnutého
rozhodnutia disponoval aj aktuálnejšími meraniami hluku, pri ktorých nebolo zistené
prekračovanie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku a výsledky týchto meraní
však pri vydávaní napadnutého rozhodnutia neboli zohľadnené,
- a uvádza, že má odo dňa spustenia skúšobnej prevádzky na základe povolenia
vydaného podľa stavebného zákona Stavebným úradom Obce Badín záujem na
odstránení všetkých nedostatkov skúšobnej prevádzky a všetky navrhnuté
protihlukové opatrenia na minimalizovanie hluku zo stacionárnych a mobilných
zdrojov, ktoré boli vykonané, sú podľa posledných uskutočnených meraní imisií hluku
vo vonkajšom prostredí účinné,
- reprezentatívnymi meraniami všetkých stacionárnych imobilných zdrojov hluku
kolaudovanej stavby odborne spôsobilou osobou INSL v dňoch 10,4.-11.4.2012
(Protokol č. 225-2012/Du, pripojený ako príloha k podanému odvolaniu) sa
preukázalo, že podľa nameraných hodnôt hladiny hluku prevádzka neprekračuje
povolené limity hluku a je v súlade so zákonom č.355/2007 Z. z. a vyhláškou č.
549/2007 Z. z.,
- vykonané protihlukové opatrenia znížili hladiny hluku pod požadovanú maximálnu
zákonnú úroveň a skúšobná prevádzka je uskutočňovaná presne v súlade
s požiadavkami vydaného záväzného stanoviska.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s § 59 ods. 1 správneho
poriadku preskúmal napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu a zaujíma k nemu nasledovné
stanovisko:
Podľa § 3 ods. 2 a § 33 ods. 2 správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej
súčinnosti s účastníkmi konania a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy
účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy.
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Podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán
uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri
hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe
ktorých rozhodoval a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich
vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
Z odvolacieho materiálu síce vyplýva, že vo veci bolo uskutočnené rokovanie
v predmetnej veci (napr. viď vydané záväzné stanovisko, kde sa uvádza, že vo veci bolo
vykonané ústne pojednávanie), ale táto skutočnosť jednoznačne nevyplýva z odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to vo výroku tohto
rozhodnutia uvedené.
Na základe uvedeného je potrebné, aby prvostupňový správny orgán v novom konaní
s účastníkom konania Kompala a. s., prerokoval všetky skutočnosti, ktoré budú tvoriť
podklad pre vydanie rozhodnutia, aby sa vyrovnal s jeho konkrétnymi námietkami a návrhmi
a táto skutočnosť musí byť z odôvodnenia vydaného rozhodnutia zrejmá tak, ako je to
ustanovené v § 47 ods. 3 správneho poriadku.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k podanému odvolaniu
1/ poznamenáva, že napadnuté nesúhlasné rozhodnutie neodporuje vydanému záväznému
stanovisku, nakoľko:
- záväzné stanovisko zo dňa 10.2.2012 bolo vydané k návrhu na začatie kolaudačného
konania predmetnej stavby,
- v tomto záväznom stanovisku sa uvádza, že prevádzka bude uvedená do skúšobnej
prevádzky, počas ktorej sa zabezpečí vykonanie objektivizácie hluku vo vonkajšom
prostredí a v prípade opodstatnenosti sa navrhnú účinné opatrenia,
- Obec Badín vydal dňa 15.2.2012 č.: 1/2012 rozhodnutie, ktorým povolil dočasné
užívanie stavby,
žiadosť účastníka konania Kompala a. s., o vydanie rozhodnutia na uvedenie
predmetnej prevádzky do skúšobnej prevádzky bola na Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva B. Bystrica zaevidovaná dňa 27.3.2012 ajej súčasťou bol Protokol IS
Martin o meram imisií hluku vo vonkajšom prostredí z iných zdrojov, s dátumom
vykonaných meraní 27. - 29.2.2012, z ktorého vyplýva, že hladiny hluku sú vo
vonkajšom prostredí prekročené
a pri predpoklade, že skúšobná prevádzka je inštitút, ktorý má preukázať objektivizáciou
faktorov životného prostredia a pracovného prostredia, že navrhovaná prevádzka je v súlade
s požiadavkami právnych predpisov na ňu kladenými a teda že nebude ohrozovať ani
pracovné prostredie a ani životné prostredie a tým nebude ohrozovať zdravie ľudí,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica nemohol tomuto návrhu na
uvedenie predmetnej prevádzky do skúšobnej prevádzky vyhovieť z dôvodu, že už pri
podaní žiadosti bolo jednoznačne deklarované nameranými výsledkami hluku, že
prevádzka z hľadiska imisií hluku nevyhovuje a že je nutné vykonať opatrenia, ktoré
zabezpečia, že táto nebude hlukom obťažovať okolité životné prostredie,
a táto skutočnosť sa nedá kvalifikovať ako „nesúlad vydaného záväzného stanoviska
s napadnutým rozhodnutím“.
2/ Konštatuje, že tak, ako to zo spisovej dokumentácie vyplýva, účastník
konania
Kompala a. s.,
- predmetnú prevádzku uviedol do skúšobnej prevádzky ešte pred vydaním napadnutého
rozhodnutia, o čom svedčia vykonané merania
- a tým porušil ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., podľa ktorého
sú fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby povinné predkladať opatrenia
a návrhy, uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
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a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo
činností.

Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať (§ 59 ods. 4 správneho
poriadku).
Toto rozhodnutie je rozhodnutím procesným a ako procesné rozhodnutie je rozhodnutím
vylúčeným zo súdneho preskúmania (§ 248 zákona č. 99/1963 Zb.).

Rozhodnutie dostanú:
Doručí sa do vlastných rúk:
Kompala a. s.
Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
Doručí sa:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

Okrúhla pečiatka: Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky

Za správnosťduplikátu: Viera Horváthová
v Bratislave dňa: 08.10.2012
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prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik SR
v. r.

