Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36,
031 80 Liptovský Mikuláš

Dňa 6.6.2017 bola Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ) postúpená Mestským úradom mesta Liptovský Mikuláš
petícia obyvateľov bytového domu a vlastníkov bytového domu, Štefánikova
1513/23,25,27,29, Liptovský Mikuláš, proti výstavbe ručných umývacích boxov a zastavenie
wapkovania pred priestormi autoumyvárne v tesnej blízkosti bytového domu Štefánikova
1513, Liptovský Mikuláš.
V nadväznosti na podanú petíciu bolo zo strany RÚVZ zvolané prerokovanie petície
súčasne s vykonaním štátneho zdravotného dozoru v prevádzke autoumyvárne.
Z prerokovania petície a vykonania štátneho zdravotného dozoru bola spísaná zápisnica,
ktorej prílohu tvorí stanovisko obyvateľov bytového domu Štefánikova 1513, Liptovský
Mikuláš k petícii a zároveň bola obyvateľovi bytového domu Štefánikova 1513, Liptovský
Mikuláš – osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy zaslaná písomná odpoveď RÚVZ
k predmetnej petícii.
Z výsledku prerokovania petície proti výstavbe ručných umývacích boxov a zastavenia
wapkovania pred autoumyvárňou v tesnej blízkosti bytového domu, Štefánikova 1513,
Liptovský Mikuláš – Staré Mesto, ktoré sa konalo 29.6.2017 v RÚVZ, vyplynula
prevádzkovateľovi autoumyvárne povinnosť v súlade s § 52 ods.1 písm. c) zákona
č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, merať hluk v chránenom vnútornom
a vonkajšom priestore (v zmysle vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č.
237/2009 Z.z.) bytového domu, Štefánikova 1513/23,25,27,29, Liptovský Mikuláš
spôsobom, ktorý bude objektivizovať hlukové pomery zo stacionárneho zdroja hluku
(wapkovanie pred objektom autoumyvárne) a z mobilných zdrojov hluku súvisiacich
s predmetom činnosti prevádzkovateľa. Meranie je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou
osobou a subjektom, ktorý súčasne spĺňa požiadavku akreditácie laboratórneho skúšania
podľa § 27 ods. 4, zákona č.355/2007 Z.z. Túto povinnosť je prevádzkovateľ povinný splniť
v termíne do 30.10.2017.
Po predložení výsledkov vykonanej objektivizácie skutočných hlukových pomerov
v životnom prostredí (v chránenom vnútornom a vonkajšom priestore) bytového domu,
Štefánikova 1513,Liptovský Mikuláš bude zo strany RÚVZ rozhodnuté o ďalšom postupe.
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