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Vec
Oznámenie o vybavení petície
Slovenskej inšpekcii životného prostredia – ústredie (ďalej len „SIŽP“) bola dňa
18.11.2016 doručená petícia občanov mesta Veľké Kapušany, v ktorej žiadajú „prijatie
účinných nápravných opatrení, na nápravu proti znečisťovaniu životného prostredia a ovzdušia
a zhoršeniu kvality bývania občanov prachovými látkami hlukom a nepretržitou premávkou
ťažkej nákladnej dopravy, aj v nočných hodinách v centre mesta Veľké Kapušany, z činnosti
organizácie WAK s.r.o.“.
SIŽP časť petície, týkajúcej sa nepretržitej premávky nákladnej dopravy v centre mesta
Veľké Kapušany postúpila v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Okresnému úradu Michalovce,
Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušnému orgánu verejnej správy na
ďalšie konanie.
Časť petície, ktorá sa týkala hluku, postúpila SIŽP v zmysle § 54 zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpory a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach.
Časť petície, ktorá sa týkala „prijatia opatrení na nápravu proti znečisťovaniu životného
prostredia a ovzdušia a zhoršenia kvality bývania občanov prachovými látkami z činnosti
sušičky“ prevádzkovanej spoločnosťou WAK s.r.o., prešetril Inšpektorát životného prostredia,
Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej len „IŽP Košice“).
Na základe prešetrenia predmetnej petície v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve (ďalej len „zákon o petičnom práve“) Vám oznamujeme nasledovné:
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IŽP Košice vykonal dňa 01.12.2016 miestnu obhliadku v spoločnosti WAK s.r.o.,
Staničná 1, Veľké Kapušany 079 01, IČO: 36 576 816 ako prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania ovzdušia „sušička zrnín“ typu M-C Mathews Company.
Miestnou obhliadkou v predmetnej prevádzke bolo zo zistené, že spoločnosť WAK
s.r.o. prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia „sušička zrnín“ na základe súhlasu
č. j. 333/2010/ŽP zo dňa 09.02.2010 vydaného Mestským úradom Veľké Kapušany. Na
prevádzke sa nachádza sušiareň zrnín Mathews Company 754 – NG/380V/HRS s celkovým
výkonom 45 kW, ktorá je určená na sušenie hustosiatych zrnín – sóje, kukurice a pod. Horúce
spaliny zemného plynu zmiešané so vzduchom prechádzajú cez sušenú zrninu o hrúbke cca 30
cm a odchádzajú do komunálneho ovzdušia cez perforované bočné sitá.
Podľa záznamov denníka sušiarne bola sušička zrnín v roku 2016 v prevádzke od
10.10.2016 do 10.11.2016. V čase vykonania miestnej obhliadky bola sušička 4 týždne mimo
prevádzky z dôvodu ukončenia sezóny. Vykonanou kontrolou nebolo možné posúdiť vplyv
a rozsah znečistenia v okolitej zástavbe a zhodnotiť podmienky prevádzkovania malého zdroja
znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. zákona o ovzduší v znení neskorších
predpisov.
Vzhľadom na to, že miestna obhliadka bola vykonaná po ukončení sezóny
prevádzkovania sušičky zrnín, IŽP Košice postúpi Záznam z miestnej obhliadky v zmysle § 16
ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov Mestu
Veľké Kapušany, Mestský úrad, sídl. L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany na
prešetrenie podmienok prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia ako vecne a miestne
príslušnému správnemu orgánu a prípadné stanovenie všeobecných podmienok
prevádzkovania v zmysle § 7 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Ing. Brigita Pokorná
vedúca oddelenia
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