
Regionálny úrad verejného zdravotní 
so sídlom v Trnave 

Limbová 6, P.O.BOX 1, PSČ 917 09

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR
Terénne oddelenie Bratislava
Nám. slobody 6, P.O.BOX 97
810 05 Bratislava

Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Trnava
RÚVZ/2013/01804 Ing. V. Hercegová 25.04.2013

VEC: Odstúpenie podania

Na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ Trnava) boli 
v dňoch 05.04.2013 a 17.04.2013 doručené podania, v ktorých Milan Kraus, Nádražná 525/31, 
920 41 Leopoldov žiada o nové meranie hluku v životnom prostredí. Zdrojom hluku sú tri
chladiace veže s elektromotormi v spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s., Trnavská 
cesta, 920 41 Leopolda v..

Na základe jeho podania bol dňa 22.04.2013 vykonaný v predmetnej spoločnosti štátny 
zdravotný dozor (SZD), pri ktorom bolo zistené, že v prevádzke nedošlo k žiadnej zmene oproti
roku 2010, kedy bola vykonaná objektivizácia hluku v životnom prostredí. Z výsledkov 

^objektivizácie hluku vyplynulo, že posudzovaná hodnota akustických veličín'doliehajúceho 
hluku do životného prostredia bola 56,7 dB. Nakoľko predmetná prevádzka sa nachádza na 
parcelách evidovaných v územnom pláne Mesta Leopoldov ako plochy priemyselnej výroby,
pnpusiFédíodholy urcujucrch vehem MiäfrrvaWnkäjšom prostredí sú_dôTllžurié^Tnifa^yhláčký~'--

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 IV. Územie, kde býva p. Milan KräU^iC^l!ií5i!l!Môt'äi5é,,S fô* 1 2 3* 
plocha bývania, ale ako plochy železničnej dopravy. Z uvedených dôvodov RÚVZ so sídlom
Tmavé nevyžaduje vykonať opakované meranie hluku do životného prostredia.

V písomnom stanovisku Mesta Leopoldov č. LEO/486/22/2011 zo dňa 09.02.2011 je 
potvrdené, že parcela s domom, v ktorom býva p. Milan Kraus pri Rušňovom Depe ŽSR - 
v lokalite koľajových tratí ŽSR je  evidovaná ako plochy železníc.

Tiež podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1135 je  pare. č. 2375/3 evidovaná ako pozemok, na 
ktorom j e (postavená nebytová budova -označená súpisným číslom vo vlastníctve Železnic 
Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Nakoľko územie, na ktorom býva p. 
Milan Kraus nemá obytnú funkciu, nie je  v kompetencii RÚVZ Trnava riešiť územie v správe 
ŽSR.

Na základe zistených skutočností Vám podanie odstupujeme ako vecne príslušnému 
správnemu orgánu.

S pozdravom
MUDr. Ľubica RÔilarová 

regionálna hygienická

Prílohy:
1. Podanie M ilana Krausa, Nádražná 525/31, 920 41 Leopoldov zo dňa 05.04.2013
2. Podanie M ilana Kxausa, Nádražná 525/31, 920 41 Leopoldov zo dňa 17.04.2013
3. Vyjadrenie Mesta Leopoldov — Mestského úradu Leopoldov

Na vedomie: Milan K,raus, Nádražná 525/31, 920 41 Leopoldov ^
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