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Vec
Podnet na vykonanie kontroly - oznámenie o výsledku

Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie bol dňa 25.04.2019 
doručený Váš podnet na vykonanie kontroly zameranej na prešetrenie banskej činnosti v lome 
a činnosti na technologickej linke prevádzkovateľa KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen 
v kameňolome Vtáčnik v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom a vykonanie kontrolných meraní hluku 
a prašnosti za účelom zistenia, či prevádzkovou činnosťou nedochádza k prekročeniu zákonom 
stanovených hodnôt.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pri prešetrovaní činnosti 
prevádzkovateľa zistil, že v rovnakej veci začala dňa 02.05.2019 konať Slovenská inšpekcia 
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor inšpekcie ochrany 
ovzdušia (ďalej len inšpekcia). Kontrola bola ukončená dňa 20.05.2019 vypracovaním záznamu 
z kontroly.

Na základe § 31 ods. 7 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov, ak konanie súčasne začnú dva orgány v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov uskutočňuje konanie správny orgán, ktorý 
konanie začal prvý, v tomto prípade inšpekcia.

Inšpekcia zaslala tunajšiemu úradu na vedomie dňa 12.06.2019 záznam č. 54/2019 zo dňa 
20.05.2019 z vykonanej kontroly, z ktorého vyplýva, že vykonanou kontrolou nebolo zistené 
porušenie zákona o ovzduší a prevádzkovateľ v súlade s vyhláškou MZP SR č. 411/2012 Z.z. 
o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich 
okolí vykonáva oprávnené merania dodržiavania emisných limitov. Naposledy bolo oprávnené 
meranie vykonané dňa 02.11.2017 a zistené hodnoty boli v súlade s vyhláškou MZP SR č. 
410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení.
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Kontrolou bolo ďalej zistené nasledovné dodržanie podmienok prevádzkovania: 
Zakapotované dopravné trasy, efektívne skrápanie kameniva na ich koncoch, skladovanie 
prašných materiálov na skládkach s udržovaním vlhkosti povrchu skládky, odsávanie prašnosti 
z okolia drvičov spojené so skrápáním. Udržiavanie dostatočnej vlhkosti povrchov na zabránenie 
rozprašovania z dopravných ciest a manipulačných plôch prenajímanou autocisternou od 
spoločnosti BMTI s.r.o. Zvolen. Počas kontroly bol zistený funkčný a dobrý technický stav 
týchto zariadení a záznamy o ich využívaní v pochôdzkovej knihe. Skrápanie autocisternou je 
denne, plnenie 9000 litrov počas 20 sekúnd, podľa počasia, sa zopakuje 7 až 15 krát za deň.

V prípade opakovanej zvýšenej prašnosti odporúčame priamo kontaktovať prevádzkovateľa 
zdroja znečisťovania ovzdušia.

Ing. Darina Mjartanová 
vedúca odboru


