OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE
Petícia 1/2016
Vybavovateľ petície: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (ďalej RÚVZ Čadca),
Palárikova 1156, 022 01 Čadca
Názov petície: Za úpravu životného prostredia v súvislosti s prevádzkou kovovýroby firmy „Severoslovenské
montáže“, s .r. o., ktorá má sídlo v areáli bývalého Roľníckeho družstva v Čiernom pri Čadci
Text: Obyvatelia obce Čierne pri Čadci žiadali poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce o vyjadrenie
a prijatie adekvátnych opatrení na úpravu prevádzky firmy „Severoslovenské montáže“, s.r.o., ktorá má sídlo
v areáli bývalého Roľníckeho družstva v Čiernom pri Čadci a to vo veci rešpektovania zákonného ustanovenia
týkajúceho sa hluku a chemických látok v životnom prostredí, ktoré sú spôsobené a vznikajú manipuláciou
s kovovými konštrukciami v montážnej hale prevažne vo večerných a nočných hodinách.
Počet osôb podporujúcich petíciu: 25 (občanov zastupuje Tomáš Najdek, Čierne pri Čadci č.486)
Dátum doručenia petície: postúpené z OÚ Čierne pri Čadci 11.11.2016
Dátum vybavenia petície: 19.6.2017
Spôsob vybavenia petície: § 5 ods. 5 a ods. 6 zákona č.85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov
Zdôvodnenie vybavenia: V zmysle zákona č.85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
orgán verejnej moci (RÚVZ Čadca) bol príslušný na vybavenie tej časti petície, ktorá sa týkala šírenia hluku do
životného prostredia.
Metódou kontroly a ohliadkou záujmového územia odbornými pracovníkmi RÚVZ Čadca za prítomnosti
občanov, prevádzkovateľa zariadenia a zástupcu obce dňa 30.11.2017 nebolo možné objektívne overiť
prekročenie prípustných hodnôt hluku v životnom prostredí územia obyvateľov obce Čierne, ktorí majú
situované rodinné domy najbližšie k prevádzke kovovýroby, ktorú v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť Redizon,
s.r.o., 023 13 Čierne 1190 a nie ako uvádzajú občania „Severoslovenské montáže“. Meranie sa mohlo
uskutočniť až v jarných mesiacoch po dosiahnutí vhodných mikroklimatických parametrov pre uskutočnenie
objektivizácie merania, o čom boli občania, prevádzkovateľ a zástupcovia obce informovaní písomnou formou
orgánom verejnej moci (RÚVZ Čadca) zo dňa 04. januára 2017.
Skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi bol posúdený až po vykonaní merania
a predloženia výsledkov – protokolu z merania hluku v životnom prostredí. Objektivizácia imisií hluku
v životnom prostredí meraním bola vykonaná dňa 02.05.2017 Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so
sídlom v Žiline. Výsledkami z merania (protokol č. 19/17 z 09.05.2017) bolo preukázané v referenčnom
časovom intervale deň – prekročenie prípustnej hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí pred rodinným domom č.
486 v Čiernom. Posudzovaná ekvivalentná hladina A akustického tlaku v referenčnom časovom intervale deň
dosahovala hodnotu LR,Aeq,12h = 54, 9 dB; vypočítaná akustická hladina z nameranej hladiny bola zvýšená
o neistotu merania. Činnosť prevádzky je v dennom čase, t. j. od 6.00 hod. do 18.00 hod. Na zníženie hodnôt
hluku v životnom prostredí boli uložené opatrenia s lehotami ich realizácie prevádzkovateľom zariadenia za
účasti zástupcu občanov.
Záver: Uvádzame, že dotknutú petíciu evidujeme ako opodstatnenú v časti týkajúcej sa šírenia hluku
z prevádzky kovovýroby do vonkajšieho prostredia.
Dátum zverejnenia: 23.06.2017

