Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36,
031 80 Liptovský Mikuláš
Číslo: 2019/009126

V Liptovskom Mikuláši dňa 25.11.2019

Petícia na odstránenie hluku z priemyselných objektov v obytnej časti Okoličné –
oznámenie
Dňa 10.4.2019 bola Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom
Mikuláši ( ďalej RÚVZ) doručená petícia za odstránenie hluku z priemyselných objektov
v obytnej časti Okoličné. Z obsahu petície vyplývalo:






hluk je počuteľný v širokom okolí mestskej časti štvrte Okoličné
hluk vychádza zo strešných častí objektov výrobných hál spoločnosti Craemer,
prípadne iných firiem v priemyselnom parku
podozrivými zdrojmi hluku sú priemyselné vzduchové zariadenia
ide o súvislý hlboký monotónny zvuk šíriaci sa počas denných a nočných hodín
petíciu podpísali obyvatelia z obytnej časti Okoličné, z ulíc M. Linčovského (17
obyvateľov), Sihotská (6 obyvateľov), Pobrežná (9 obyvateľov), Pálenícka (7
obyvateľov), Ohradná (7 obyvateľov), Kláštorná (4 obyvatelia), 3. Februára (2
obyvatelia), Mierová (1 obyvateľ), spolu 53 obyvateľov.

V súvislosti s podanou petíciou RÚVZ vykonal nasledovné :
-

-

-

-

Počas dňa ( od 9,00 hod do 12,30 hod.) bol v spol. Craemer Slovakia s.r.o Liptovský
Mikuláš dňa 26.4.2019 vykonaný štátny zdravotný dozor zameraný na identifikáciu
zdrojov hluku do životného prostredia.
Dňa
7.5.2019 vykonali pracovníci RÚVZ miestnu ohliadku v obytnej časti
Okoličné v uliciach označených v petícii, a to v nočnom čase od 22.00. hod do 23.00
hod. Cieľom ohliadky bola bližšia identifikácia zdrojov hluku súvisiacich
s predmetom petície.
Dňa 9.5.2019 vykonali pracovníci RÚVZ v spol. IKEA Industry Slovakia s. r. o., o. z.
Jasná, Závažná Poruba štátny zdravotný dozor zameraný na identifikáciu zdrojov
hluku.
Listom RÚVZ zo dňa 13.5.2019 číslo 2019/002993/RH bola osoba určená na
zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy pozvaná na prerokovanie postupu
vybavovania petície dňa 17.5.2019 v RÚVZ, kedy jej bola podaná informácia, že
RÚVZ zabezpečí meranie hluku v životnom prostredí prostredníctvom RÚVZ Žilina
pri rodinnom dome 447/21, ul. Pobrežná, Okoličné. Taktiež RÚVZ informoval, že
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zvolá rokovanie so spol. IKEA Industry Slovakia, s.r.o. Závažná Poruba (ďalej IKEA)
o potrebe merania hluku v životnom prostredí ( doklad zápisnica zo dňa 17.5.2019)
Dňa 3.6.2019 bolo v RÚVZ rokovanie so zástupcami spoločnosti IKEA, so záverom,
že spol. IKEA zabezpečí meranie hluku vo večernom a nočnom čase pri najbližšej
zástavbe rodinných domov, ktorá sa nachádza severne od areálu závodu na ul.
Linčovského vo vzdialenosti 130 m v termíne do 30.6.2019 ( doklad zápisnica zo dňa
3.6.2019)
Dňa 12.6.2019 bolo vykonané meranie imisií hluku v životnom prostredí ( protokol
č. 34/2019) pred oknom rodinného domu Pobrežná ulica č. 447, Okoličné. Meranie
hluku bolo vykonané vo večernom referenčnom čase a v nočnom referenčnom čase.
Namerané hodnoty ekvivalentnej hladiny A akustického tlaku vo večernom čase 49,4
dB a v nočnom čase 49,1 dB preukázali prekročenie prípustných hodnôt hluku
podľa vyhl. MZ SR č. 237/2009 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 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, t.j. 45 dB pre nočný časový interval.
Za účelom riešenia problematiky RÚVZ zvolal rokovanie na deň 17.7.2019 so
spoločnosťou KFK,s.r.o. S.B.Hroboňa, Liptovský Mikuláš, ktorá prevádzkuje blízku
vodnú elektráreň, ktorá taktiež predstavuje zdroj hluku v životnom prostredí a so
spoločnosťou Craemer Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš. Na rokovaní boli prijaté
tieto opatrenia: Spoločnosť KFK,s.r.o. Liptovský Mikuláši urobí do 15.8.2019
zvukovú zábranu pred vyústenie ventilátora z vonkajšej strany a spol. Craemer
Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš premiestni motorické časti vzduchotechniky do
interiéru haly E v termíne do 31.10.2019 ( zápisnica doložená).
Spol. IKEA zabezpečila akreditované meranie hluku v životnom prostredí zo zdrojov
hluku, ktoré prevádzkuje dňa 11.6.2019 na ul. Linčovského. Výsledky merania
preukázali prekročenie prípustných hodnôt hluku vo večernom a nočnom čase. Za
účelom riešenia problematiky RÚVZ zvolal rokovanie, ktoré sa uskutočnilo
23.7.2019. Spol. IKEA sa zaviazala posúdiť návrh možných protihlukových opatrení
s odbornou spoločnosťou a oznámiť výsledok posúdenia RÚVZ do 31.10.2019.
RÚVZ následne sa zaoberal aj posúdením možných zdrojov hluku od spol. MT Pelet,
Liptovský Mikuláš a oboznámil sa s výsledkami skríningového merania hluku, ktoré
zabezpečila spol. SONICA, Ing. Stanislav Chomo, Liptovský Mikuláš. Meranie
nepreukázalo prekročenie prípustných hodnôt hluku v chránenom území stanovených
pre večer a noc, avšak bol identifikovaný nízkofrekvenčný tonový hluk, ktorú sa
pravdepodobne mohol šíriť od spoločnosti MT Pelet v Okoličnom.
V záujme identifikácie zdrojov hluku a súvislostí ich prevádzky v čase a priestore
bola zo strany RÚVZ vedená s sobou určenou na zastupovane v styku s orgánom
verejnej moci
v priebehu mesiacov júl, august a september e-mailová
komunikácia, výsledkom ktorej bolo určenie, že najpravdepodobnejším zdrojom hluku
významne pôsobiaceho na chránené obytné územie na ul. Pobrežnej sú zdroje hluku
prevádzkované spol. Craemer Slovakia s.r.o Liptovský Mikuláš.
Dňa 30.10.2019 predložila spoločnosť IKEA RÚVZ návrh posúdenia zdrojov hluku,
ktoré zabezpečila spol. Grelf-akustika, s.r.o. Kubíkova 12/1378, Praha 8. Materiál je
prístupný k nahliadnutiu v RÚVZ. Vzhľadom na technickú a finančnú náročnosť
možných protihlukových opatrení nie sú tieto predmetom blízkeho riešenia zo strany
spol. IKEA.
Dňa 13.11.2019 bol v spoločnosti Craemer Slovakia s.r.o Liptovský Mikuláš
vykonaný štátny zdravotný dozor za účelom kontroly splnenia protihlukových
opatrení, ktoré sa zaviazala spoločnosť riešiť do 31.10.2019. Štátnym zdravotným

dozorom bolo zistené, že opatrenia, spočívajúce v premiestnení odsávacích
ventilátorov do interiéru výrobnej haly a vo vhodnom - protihlukovom vyústení
potrubí týchto ventilátorov do vonkajšieho prostredia, boli splnené.
Záverom RÚVZ konštatuje, že s podanou petíciou sa zaoberal v dostatočnom rozsahu
s cieľom riešiť a vyriešiť obťažujúce zdroje hluku a že najkritickejší zdroj hluku,
prevádzkovaný spol. Craemer Slovakia s.r.o Liptovský Mikuláš, na ktorý poukazovali
aj občania uvedení v petícii, bol hore uvedeným spôsobom vyriešený.

