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Vec
Petícia za prijatie opatrení proti znečisťovaniu životného prostredia spoločnosťou Píla Vasiľov,
s.r.o. – oznámenie výsledku petície
Dňa 16. 07. 2018 bola na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné
prostredie doručená petícia občanov obce Vasiľov za prijatie opatrení proti znečisťovaniu
životného prostredia a zhoršeniu kvality bývania obyvateľov obce prevádzkovaním kotúčovej
píly a linky na výrobu brikiet.
V súlade s § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve) a na základe prešetrenia obsahu podanej petície a
Vám oznamujeme nasledovné:
Zamestnankyňa Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného
prostredia Žilina, odboru inšpekcie ochrany ovzdušia, v súčinnosti so zamestnancami Okresného
úradu Námestovo, odboru starostlivosti o životné prostredie vykonali dňa 23. 07. 2018 kontrolu
v uvedenom subjekte – Píla Vasiľov, s.r.o. v súlade so zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a so zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ovzduší“).
Predmetom vykonanej kontroly bolo dodržiavanie povinností prevádzkovateľa
stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia podľa zákona o ovzduší a kontrolované boli
zariadenia píly (píliarska výroba) a briketovacia linka, ktoré sa nachádzajú v časti objektu PD
Vasiľov. V čase kontroly boli v prevádzke všetky kotúčové uhlové píly a linka na výrobu brikiet.
Celkový technický stav zariadení v prevádzke môžeme hodnotiť ako dobrý. Na vzduchotechnike
a odlučovačoch neboli viditeľné netesnosti, v priestoroch píly a briketovacej linky nebol
pozorovaný únik pilín do vonkajšieho ovzdušia. V petícii bolo uvedené, že spoločnosť začlenila
do výroby peletovaciu linku, ktorá vyrába z hoblín a pilín drevené pelety. V uvedenej prevádzke
sa peletovacia linka nenachádza a spoločnosť nespracováva hobliny. Ďalej bolo uvedené, že na
susedných rodinných domoch a ich záhradách sa nachádzajú niekoľkomilimetrové súvislé
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nánosy pilín a prachu. Pri obhliadke okolia počas kontroly neboli potvrdené nánosy pilín.
Na základe vykonanej kontroly môžeme konštatovať, že bolo zistené plnenie povinností
prevádzkovateľa zdroja podľa § 15 zákona o ovzduší, a preto považujeme petíciu za
neopodstatnenú.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

