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Vec 

 Petícia za prijatie opatrení proti znečisťovaniu životného prostredia spoločnosťou Píla 

 Vasiľov, s.r.o. – oznámenie výsledku vybavenia petície 

 

 Slovenskej inšpekcii životného prostredia – ústredie (ďalej len „SIŽP“)  bola dňa 

18.07.2018 doručená Vaša petícia „Petícia za prijatie opatrení proti znečisťovaniu životného 

prostredia spoločnosťou Píla Vasiľov, s. r. o“ (ďalej len „petícia“). Petícia obsahovala 

sprievodný list k petícii spolu so 6 podpisovými hárkami so 70 podpismi.   

  

   V súlade s § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) Vám oznamujeme nasledovné:  

 

 Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia  (ďalej len     

„OIOO“) vykonal v súčinnosti s Okresným úradom Námestovo, Odborom starostlivosti 

o životné prostredie dňa 23.07.2018 štátny dozor v kontrolovanom subjekte Píla Vasiľov, 

s.r.o., Breza, v prevádzke Vasiľov (ďalej len „prevádzkovateľ“) 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“). Kontrola bola vykonaná na 

strednom stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorý sa skladá z dvoch častí: „Píla 

Vasiľov” a „Linka na výrobu brikiet Vasiľov”. Predmetom vykonanej kontroly bolo 

dodržiavanie povinností prevádzkovateľa stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia podľa 

zákona o ovzduší. Oznámenie o začatí kontroly (predmet a účel dozoru) bolo vykonané podľa  

§ 29  ods. 2 písm. a) zákona o ovzduší  v okamihu začatia výkonu dozoru kontrolovanej 

osobe, aby sa predišlo  možnému zmareniu účelu kontroly. 
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 Počas kontroly boli zistené nasledovné skutočnosti:   

 V rámci spracovania dreva bola v roku 2015 uvedená do činnosti nová časť - 

zariadenie na výrobu brikiet. V danej prevádzke sa nenachádza peletovacia linka ako je 

uvedené v petícii. Materiálom na výrobu brikiet  sú iba nekontaminované drevné piliny 

z drevovýroby a nie hobliny, ako sa uvádza  v petícii. Počas kontroly neboli zistené nánosy 

pilín na susediacich domoch a v ich záhradách.  

 Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ dodržuje všeobecné technické 

požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania pre zdroje emitujúce tuhé znečisťujúce 

látky, ktoré sú ustanovené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky  č. 410/2012 Z z.  v znení neskorších predpisov (príloha č. 3, druhá časť, bod 1.1, 

1.2. a 1.3.). Prašný materiál (piliny) je skladovaný a  prepravovaný v uzatvorených 

kontajneroch. Manipulačné plochy sú pravidelne čistené na  obmedzenie prašnosti. Smerom 

k výstavbe rodinných domov (cca 120 m od objektu píly) je vysadená aleja 15-20 m vysokých 

stromov – brezy, slúžiaca ako protiveterná ochranná zeleň.  

  Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie povinností vyplývajúce pre 

prevádzkovateľa stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia podľa  § 15 zákona o ovzduší 

a Vašu petíciu považujeme týmto oznámením z hľadiska zákona o petičnom práve za 

neopodstatnenú  a vybavenú. 

 

 

  S pozdravom 

  

 

        Ing. Brigita Pokorná 

          vedúca oddelenia 
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