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Vec: Prešetrenie konania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Banskej Bystrici - odpoveď

Na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) bol dňa
7. marca 2013 doručený list starostu obce Vlkanova, ktorý v mene občanov Vlkanovej
namieta prevádzku firmy KOMPALA a.s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica
„Energoblok Badín na výrobu elektriny z OZE“ a žiada prešetrenie postupu Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „RÚVZ Banská
Bystrica“).
O prešetrenie postupu žiada z týchto dôvodov:
-

-

na základe rozhodnutia ÚVZ SR Č. OLP/4334/2012 zo dňa 20.06.2012, ktorým bolo
rozhodnutie RÚVZ Banská Bystrica č. A/2012/01239 zo dňa 05.04.2012, ktorým sa
návrhu účastníka konania KOMPALA a.s. nevyhovelo a s návrhom podľa § 13 ods. 4
písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. na uvedenie priestorov „Energoblok Badín na
výrobu elektriny OZE“ do skúšobnej prevádzky nesúhlasilo, zrušené a vrátené na nové
konanie a rozhodnutie podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku,
napriek neustálym sťažnostiam občanov Vlkanovej na hluk z prevádzky „Energoblok
Badín“, ako aj žiadosti obce Vlkanová o poskytnutie informácii vo veci ústneho
pojednávania a prešetrovania problematiky hlučnosti v obci Vlkanova, Vlkanovská
ulica, súvisiaca s prevádzkou „Energoblok Badín na výrobu elektriny z OZE“
odpovedá RÚVZ Banská Bystrica, že postupuje v súlade so zákonom 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a podľa protokolu
zm eraní, ktoré vypracovala odborne spôsobilá osoba a podľa ktorých hluk
spôsobovaný prevádzkou spoločnosti KOMPALA a.s. neprekračuje prípustné
hodnoty. Navyše táto spoločnosť vykonala protihlukové opatrenia,

Bankové spojenie: 7000135898/8J80
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel,: 00421 2 49 28 4385
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: .anna.jezova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

1

-

-

poukazuje na to, že keď vykonal v minulosti merania RÚVZ Banská Bystrica, tak
boli potvrdené prekročenia povolených limitov hluku v dennom aj nočnom období,
ale následne merania vykonané odborne spôsobilou osobou pre firmu KOMPALA a.s.
už neprekročili povolené limity hluku,
nesúhlasí s kladným stanoviskom RÚVZ Banská Bystrica ku kolaudácii už aj preto, že
firma KOMPALA a.s. nerešpektovala rozhodnutie RÚVZ Banská Bystrica
o nesúhlase so skúšobnou prevádzkou a v tom čase merania vykonané RÚVZ Banská
Bystrica pri skúšobnej prevádzke prekračovali limity hluku v dennom aj nočnom
období, i keď zo strany firmy KOMPALA a.s. boli predložené výsledky merania
odborne spôsobilou osobou pre firmu KOMPALA a.s., ktoré nepotvrdili prekročenie
limitov hluku. Prečo nebolo vykonané ešte jedno nezávislé meranie a prečo sa
akceptovali výsledky merania hluku odborne spôsobilou osobou firmy KOMPALA
a. s.

Odbor kontroly dozoru a sťažností ÚVZ SR (ďalej len „OKDAS ÚVZ SR“) si za
účelom spoľahlivého zistenia všetkých skutočností zabezpečil príslušnú podkladovú
dokumentáciu, stanovisko RÚVZ Banská Bystrica a prešetril a vybavil toto podanie podľa
zákona č. 355/2007 Z. z. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich
ochranu verejného zdravia.
Vo svojom stanovisku RÚVZ Banská Bystrica uvádza:
Podľa predloženého listu starostu obce Vlkanová obsahom požiadavky o prešetrenie
konania a rozhodnutia RUVZ sú tieto skutočnosti:
1. Rozhodnutím ÚVZ SR Č. OLP/4334/2012 zo dňa 20.06.2012 sa rozhodnutie RÚVZ
Banská Bystrica č. A/2012/01239 zo dňa 05.04.2012, ktorým sa návrhu účastníka
konania KOMPALA a.s. nevyhovelo a s návrhom na uvedenie priestorov „Energoblok
Badín na výrobu elektriny z OZE“ do skúšobnej prevádzky nesúhlasilo, zrušuje a vec
sa vracia RÚVZ na nové konanie a rozhodnutie.
2. Napriek neustálym sťažnostiam občanov obce k problematike hlučnosti v obci
Vlkanová, Vlkanovska ulica, súvisiacej s prevádzkou „Energoblok Badín“, RÚVZ
nám vždy odpovedá, že koná v súlade so svojimi kompetenciami..... a hluk vo
vonkajšom prostredí spôsobovaný prevádzkou spoločnosti KOMPALA a.s. po
vykonaných protihlukových opatreniach neprekračuje prípustné hodnoty.
3. V súvislosti s vykonanými meraniami odborne spôsobilou osobou, občania obce
Vlkanová poukazujú na fakt, že merania ktoré vykonal v minulosti RÚVZ potvrdili
domnienku o prekročení povolených limitov hluku v dennom aj nočnom období.
Následné merania vykonané odborne spôsobilou osobou pre firmu KOMPALA a.s.
však už nikdy nepotvrdili prekročenie povolených limitov hluku.
4. Občania sa teda pýtajú, prečo RÚVZ nedal vykonať ešte ďalšie nezávislé merania
hluku, ktoré by korešpondovalo s meraním vykonaným RÚVZ alebo s meraním
oprávnenou osobou a na základe toho by potom RÚVZ bol vydal stanovisko ku
kolaudácii?
K bodu 1 je stanovisko RÚVZ nasledovne:
Na nové konanie a rozhodovanie RÚVZ o skúšobnej prevádzke priestorov „Energoblok
Badín“ odpadol dôvod. Po uplynutí povolenia daného rozhodnutím príslušného stavebného
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oradu na skúšobnú prevádzku stavby „Energoblok Badín“, ktorá bola povolená na 6
mesiacov, t.j. do 9.7.2012, RÚVZ akceptoval späť vzatie návrhu účastníkom konania na
vydanie rozhodnutia o uvedení priestorov do skúšobnej prevádzky. Dôvody opodstatňujúce
vydanie neskoršieho súhlasu na uvedenie priestorov „Energoblok Badín“ do prevádzky
vyplývajú z rozhodnutia RÚVZ č. 2012/2635 zo dňa 2.8.2012.
K bodu 2 je stanovisko RÚVZ nasledovne:
RÚVZ vydal súhlasné záväzné stanovisko k návrhu na kolaudačné konanie stavby
„Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov Badín a kompostáreň“ na
základe splnenia všetkých podmienok stanovených v záväznom stanovisku č. 2012/00646 zo
dňa 10.02.2012/lDu. Meranie bolo vykonané odborne spôsobilou osobou podľa zákona Č.
355/2007 Z. z. po realizácii protihlukových opatrení - nainštalovanie protihlukového tlmiča
do komína a tlmiacich rohoží v chladiacej veži. Podľa predloženého protokolu neboli
prekročené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí
v referenčných časových intervaloch deň, večer a noc upravené v tabuľke č. 1 prílohy
k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z. pre kategórie územia II. alV .R Ú V Z napriek tomu
v záväznom stanovisku uplatnil požiadavku realizovať ďalšie protihlukové opatrenia
(výstavba protihlukovej steny)
K bodu 3 je stanovisko RÚVZ nasledovne:
Objektivizáciu hladín hluku vo vonkajšom prostredí zabezpečoval prevádzkovateľ
predmetnej stavby na základe vyžiadaní RÚVZ a povinností prevádzkovateľa zdrojov hluku
upravených v § 27 zákona č. 355/2007 Z. z. Merania hluku na základe objednávky
prevádzkovateľa opakovane vykonali Inžinierské služby, spol. s r.o., Laboratórium fyzikálnochemických faktorov, Martin, ktoré spĺňajú požiadavku na odbornú spôsobilosť na
vykonávanie predmetnej činnosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z.
Na základe telefonických oznámení obyvateľov obce Vlkanová RÚVZ vykonal
opakovane
merania
hluku,
najmä
v nočných
hodinách
v dňoch
21.06.2012,
25.06.2012,26.06.2012, 28.06.2012. Merania boli vykonané bez možnosti odlíšenia hluku
z iných zdrojov, nebolo možné odlíšiť hluk spôsobovaný prevádzkou firmy KOMPALA a.s..
Dňa 27.06.2012 boli vykonané spoločné merania s ÚVZ SR a RÚVZ na základe žiadosti
obyvateľov obce Vlkanová adresovanej ÚVZ SR. Výsledky meram ÚVZ SR a RÚVZ sa
zhodujú. Z protokolu ÚVZ SR: „hluk vo vonkajšom prostredí prekračuje najvyššie prípustné
hodnoty, bez merania pozadia nie je možné odlíšiť hluk spôsobený firmou KOMPALA.,
ČOV, dopravou. Hluk vo vnútornom prostredí neprekračuje prípustné hodnoty.“
V dotknutej lokalite sa nachádzajú viaceré zdroje hluku: technologické zariadenia
v areáli ČOV, cesty R l, cesta 1. triedy 69, rieka Hron, železničná trať. Odlíšenie hladín hluku
spôsobených zdrojmi hluku KOMPALA a.s. bolo možné vykonať až v čase, kedy firma
KOMPALA a.s. nahlásila RÚVZ odstávku energobloku dňa 11.09.2012 v nočných hodinách.
Merania boli vykonané na hraniciach pozemkov rodinných domov na Vlkanovskej ceste RD
č. 144, RD Č. 140, RD č. 136. Meraniami bolo zistené prekračovanie prípustnej hodnoty
ekvivalentnej A hladiny akustického tlaku pre referenčný časový interval noc, pri chode
ČOV, toku rieky Hron, dopravy po ceste R l a ceste 69, bez príspevku zdrojov hluku v areáli
firmy Kompala, a.s. vo všetkých troch meracích bodoch.
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Na základe vykonaných meraní bez chodu prevádzky KOMPALA a.s. je zrejme, že
v dotknutej lokalite boli hladiny hluku vo vonkajšom prostredí prekračované už pred
výstavbou nových rodinných domov na Vlkanovskej ulici vo Vlkanovej. Čistička odpadových
vôd, ktorá slúži na čistenie odpadových vôd pre mesto Banská Bystrica je v lokalite
umiestnená viac ako 30 rokov. Kolíziu umiestnenia ČO V, existujúcej dopravnej infraštruktúry
a bytovej funkcie bolo potrebné posudzovať v územnom plánovaní, v predchádzajúcom
konaní stavebného úradu ako príslušného orgánu územného plánovania.
K bodu 4 je stanovisko RÚVZ nasledovne:

Opakované merania hlukových hladín ďalšou nezávislou inštitúciou za nezmenených
podmienok v lokalite, vo vzťahu ku charakteru lokality, nepretržitému chodu prevádzok
a dopravnej infraŠtruktúry, umiestnených v lokalite, by nepriniesli nové zistenia. RÚVZ by
konal v rozpore so zákonnými oprávneniami, keby nariaďoval „vykonať ešte ďalšie nezávislé
merania hluku“, ak účastník konania predložil merania vykonané odbome spôsobilou osobou.
RÚVZ uplatnil požiadavku, aby bolo príslušným stavebným úradom uložené ďalšie
meranie hluku v súvislosti s kolaudáciou protihlukovej steny, ktorú firma KOMPALA a.s..
vybudovala v celej dĺžke svojho pozemku v smere na Vlkanovskú ulicu. Protihluková stena
bola vybudovaná zo zvuk pohlcujúceho materiálu, s výškou 6 m. Stavebne bola protihluková
stena ukončená, merania hluku dosiaľ nebolo možné vykonať vzhľadom k trvalej snehovej
pokrývke. Obec Badín, stavebný úrad spisom zo dňa 01.03.2013 zaslal RÚVZ ako
dotknutému orgánu štátnej správy, oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby
„Protihlukové steny - Badín - areál ČOV“. Z dôvodu chýbajúcich meraní, ktoré požaduje
RÚVZ, kolaudačné konanie stavby nebolo ukončené.
Na základe ustálenia skutkového a právneho stavu OKDAS ÚVZ SR konštatuje, že
postup RÚVZ Banská Bystrica bol v súlade s platnou legislatívou a teda OKDAS ÚVZ SR sa
stotožňuje so stanoviskom RÚVZ Banská Bystrica.
Rozhodnutie ÚVZ SR č. OLP/4334/2012 zo dňa 20.06.2012, ktorým bolo rozhodnutie
RÚVZ Banská Bystrica č. A/2012/01239 zo dňa 5.4.2012 podľa § 59 ods. 3 správneho
poriadku zrušené a vrátené na nové konanie, bolo zrušené a vrátené na nové konanie
z procesných dôvodov, ale nebola spochybnená vecná stránka rozhodnutia. V konám RÚVZ
Banská Bystrica nepokračoval, nakoľko účastník konania vzal svoje podanie v celom rozsahu
späť.
Pri meraniach hluku, vykonanom RÚVZ Banská Bystrica, najmä v nočných hodinách
dňa 21.06.2012, 25.06.2012, 26.06.2012 bolo konštatované, že je prekročená prípustná
hodnota ekvivalentnej A hladiny akustického tlaku pre Časový interval noc, ale v žiadnej časti
protokolu ani jeho závere nebolo uvedené, že túto hodnotu prekračuje spoločnosť
KOMPALA, a.s.. Bolo konštatované, že k tomuto prekročeniu dochádza pri chode
KOMPALA, ČOV, rieky Hron, dopravy po ceste R1 a ceste 69, K takému istému záveru
dospel aj ÚVZ SR pri meram vykonanom dňa 27.6.2012, kde súčasne vykonal meranie aj
RÚVZ Banská Bystrica s porovnateľnými výsledkami.
Naopak prekračovanie ekvivalentnej A hladiny akustického tlaku pre časový interval
noc bolo zaznamenané pri meraniach RÚVZ Banská Bystrica dňa 11.09.2012, kedy mala
firma KOMPALA, a.s. odstávku energobloku a teda bez zdrojov hluku v areáli firmy
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KOMPALA, a.s.. Týmto meraním sa nepreukázalo, že zdrojom zvýšených hodnôt hluku je
táto spoločnosť.
Posudková činnosť podľa § 13 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. je proces posudzovania
a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné
zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.
Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá záväzné stanoviská a rozhoduje
o návrhoch pri splnení podmienok stanovených v § 13 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z..
Nakoľko spoločnosť KOMPALA, a.s. splnila všetky podmienky stanovené právnymi
predpismi RUVZ Banská Bystrica konal v zmysle týchto právnych predpisov.

S pozdravom

ľ
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVANSKEJ REPUBLIKY

826 45 Bratislava, Trnavská cesta 5 í
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