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Na základe petície „Nadmerné zadymovanie ovzdušia z komínov firiem v katastri 
Liptovská Ondrašová" doplnenej dňa 10.04.2019 mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, 
odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva 
podľa § 27 ods.l písm. b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v platnom znení (ďalej len 
„Zákon o ovzduší") uskutočnilo dňa 26.04.2019 neohlásenú kontrolu prevádzkovateľov 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO"), ktorí spaľujú pevné palivo 
v katastrálnom území Liptovská Ondrašová, a to firmy:

Vec: Petícia, nadmerné zadymovanie ovzdušia z komínov firiem v katastri Liptovská 
Ondrašová - odpoveď

Vážený pán
Zdeno Majerík
Ondrejova 1180/3 
03101 Liptovský Mikuláš

1 6 05 2019
1 6 0 6 2019

Dňa 20.03.2019 bola mestu Liptovský Mikuláš odstúpená z Okresného úradu 
Liptovský Mikuláš petícia „Petícia, nadmerné zadymovanie ovzdušia z komínov firiem 
v katastri Liptovská Ondrašová".

Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov a bolo zistené, že nemá náležitosti v zmysle § 5 citovaného zákona. Na 
základe uvedeného bol petičný výbor dňa 03.04.2019 mestom Liptovský Mikuláš vyzvaný na 
doplnenie nedostatkov.

Dňa 10.04.2019 bola predmetná petícia zo strany petičného výboru doplnená a boli 
odstránené zistené nedostatky.

Uvedená petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v znení neskorších predpisov a nevyhovuje sa jej v plnom rozsahu, nakoľko je 
neopodstatnená.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA
VYVESENÁ DŇA:
ZVESENÁ DŇA:
PODPIS:
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Mesto Liptovský Mikuláš pri prešetrovaní petície zistilo, že všetci traja 
prevádzkovatelia MZZO, ktorí spaľujú pevné palivo v k.ú. Liptovská Ondrašová, si plnia 
povinnosti v zmysle Zákona o ovzduší, Zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský 
Mikuláš č. 7/2018/VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Zároveň boli 
prevádzkovatelia MZZO striktne upozornení na obmedzenie zadymovania spaľovaním

Počas kontroly dňa 26.04.2019 bol v prevádzke len MZZO prevádzkovateľa Bianca, 
s.r.o., Liptovský Mikuláš, a to splyňovací kotol na drevo ATMOS DC 100, v ktorom po otvorení 
plniacich dvierok horelo kusové drevo bez úpravy. Z komína vychádzal svetlý dym. V kotolni 
bolo naskladnené čisté drevo. Konateľ spoločnosti Bianca, s.r.o., Liptovský Mikuláš nás 
previedol prevádzkou spoločnosti. Zásobník kotla TSP 7 bol naplnený čistými drevnými 
pilinami zo stolárskej dielne, no kotol nebol v prevádzke, rovnako aj kotol VERNER nebol v 
prevádzke. Konateľ spoločnosti v zápisnici uviedol: „Prevádzkovateľ kotolne robí všetky 
opatrenia na kvalitné spaľovanie. V tomto roku plánujeme výmenu a doplnenie nového kotla 
a kolektorov na ohrev vody, aby v lete nebolo potrebné kúriť v kotloch. Na základe sa 
opakujúcich podnetov dbáme na to, aby spaľované drevo bolo vysušené."

V spoločnosti Bianca, s.r.o., Liptovský Mikuláš boli v roku 2019 vykonané aj tieto 
kontroly:

■ Na základe anonymného podnetu na zadymenie z komína spoločnosti Bianca, s.r.o., 
Liptovský Mikuláš, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 
prostredia Žilina, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia vykonal dňa 02.04.2019 kontrolu 
kotolne spoločnosti Bianca, s.r.o., Liptovský Mikuláš. Počas tejto kontroly bol 
v prevádzke kotol TSP 7, kde boli spaľované piliny z drevárskej výroby a kotol ATMOS DC 
100, v ktorom bolo rozžeravené ohnisko, ale už doň nebolo prikladané. Dym ani úlety 
tuhých znečisťujúcich látok neboli počas kontroly pozorované. Kontrola bola ukončená 
Záznamom č. 45/2019 zo dňa 15.04.2019 so záverom: „Kontrolou bolo zistené plnenie 
povinností prevádzkovateľa MZZO podľa § 14 a 16 Zákona o vzduší“.

■ Mestská polícia Liptovský Mikuláš zaevidovala v mesiacoch február 2019 a marec 2019 
tri podnety zadymovania z komína spoločnosti Bianca, s.r.o., Liptovský Mikuláš. Podnety 
preverila priamo na mieste. V jednom prípade zadymenie nebolo potvrdené, v lokalite 
Revolučnej ulice bolo cítiť zápach. V ďalších dvoch prípadoch sa dymenie z komína 
preukázalo, hliadka skontrolovala kotolňu za prítomnosti majiteľa firmy a zistila, že 
v peci sa kúri drevom. Podľa vyjadrenia majiteľa spoločnosti to mohlo byť spôsobené 
spaľovaním vlhkejšieho dreva.

1. Minata, s.r.o., sídlom Revolučná č. 426/12, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 
50 835 050, ktorá má v kotolni inštalovaný kotol na pevné palivo Dakon o výkone 
42 kW. Ako palivo je používané certifikované čierne uhlie EKO hrášok, predpísané 
výrobcom kotla. Posledná kontrola a čistenie komína bola vykonaná dňa 
08.04.2019.

2. J+L LUNA AUTO, s.r.o., sídlom Revolučná č. 3, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 
47 691 930, ktorá má v kotolni inštalované dva kotly na pevné palivo VERNER 
o výkone 90 kW a 70 kW. Ako palivo je používané drevo, ktoré je predpísané 
výrobcom kotla. Posledná kontrola a čistenie komínov bolo vykonané 26.04.2019. 
Bianca, s.r.o., sídlom Revolučná č. 754/8, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 
36 382 635, ktorá má v kotolni inštalované tri kotly na pevné palivo, a to 
automatický kotol TSP 7 o výkone 85 kW spaľujúci drevný odpad, splyňovací kotol 
ATMOS DC 100 o výkone 99 kW a VERNER o výkone 45 kW spaľujúci kusové 
drevo. Posledná kontrola a čistenie komínov boli vykonané dňa 11.03.2019.
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suchého, čistého prírodného dreva/certifikovaného uhlia a častejšie vykonávanie čistenia 
komína. V prípade pretrvávajúceho stavu a ďalších podnetov budú kontroly mesta Liptovský 
Mikuláš a Mestskej polície Liptovský Mikuláš pokračovať.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, 
ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

Na vedomie:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie 
úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Podľa § 6 ods. 3 písm, c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na 
regionálnej úrovni a na miestnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie 
na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni."

Výsledok vybavenia petície bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle 
mesta Liptovský Mikuláš.
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