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Vec
Podnet na vykonanie kontroly - odpoveď

Na základe Vášho listu č. OcÚLpV/72/2019-4497 zo dňa 23.4.2019, ktorým ste 
na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach podali podnet na 
vykonanie kontroly banskej činnosti a činnosti technologickej linky v kameňolome Vtáčnik 
spoločnosti KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. v k. ú. Lehota pod Vtáčnikom, v súvislosti s podnetmi 
občanov na hluk a prašnosť pochádzajúci z jeho prevádzky, Vám dávame nasledovné stanovisko:

Dňa 4.6.2019 bolo vykonané odbornými pracovníkmi RÚVZ Prievidza meranie imisií hluku 
v miestnej časti Malá Lehota počas bežnej prevádzky kameňolomu Vtáčnik. Meranie bolo 
vykonané pred oplotením rodinného domu súp. č. 979/73 na Ui. 4. apríla, ktorý sa nachádza 
najbližšie k areálu prevádzky kameňolomu.

Na ochranu zdravia pred hlukom sú stanovené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku 
vo vonkajšom prostredí, uvedené v prílohe vyhlášky 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. Pre kategóriu územia II. - priestor 
pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, je stanovená prípustná hodnota 
50 dB pre hluk pochádzajúci z iných zdrojov pre deň a večer. Z výsledkov merania vyplýva, že 
posudzovaná hodnota hluku - ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, počas bežnej prevádzky 
technických zariadení kameňolomu, neprekračovala prípustnú hodnotu v mieste merania - pred 
rodinným domom súp. č. 979/73 na Ul. 4. apríla (38,4 dB). Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 
549/2007 Z.z. ochrana zdravia pred hlukom je zabezpečená, ak posudzované hodnoty určujúcich 
veličín hluku nie sú vyššie ako prípustné hodnoty.

Zároveň uvádzame, že hladina hluku, ktorá bola zistená našim meraním, korešponduje s 
výsledkami a závermi akustickej štúdie, ktorú predložila spoločnosť KSR - Kameňolomy SR, 
s.r.o., Zvolen v rámci posudzovania zámeru „Pokračovanie ťažby ložiska andezitu v DP Malá 
Lehota I. - kameňolom Vtáčnik mimo hranie súčasného DP“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a c zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z uvedených skutočností vyplýva, že pri vykonávaní ťažobnej činnosti, úprave a triedení 
andezitu v kameňolome Vtáčnik spoločnosťou KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. nebolo zistené

Telefón:
+421 46 5192011 
Fax:
+421 46 5192012

Štátna pokladnica č. účtu: E-mail:
SK78 8180 0000 0070 0013 3948 ruvzpd@ruvzpd.sk
IČO: 17335817 Internet:
DIČ: 2021163298 www.ruvzpd.sk

mailto:ruvzpd@ruvzpd.sk
http://www.ruvzpd.sk




porušenie požiadaviek uvedených v § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorých fyzická osoba 
- podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zdroje hluku je povinná 
zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné 
hodnoty pre deň, večer a noc, ustanovené vyššie citovanou vyhláškou.
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Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA 

regionálna hygicnička
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