PROBLÉM HLUK
•

V rokoch 2001 až 2010 bolo adresovaných min 7 písomných sťažností na
zvýšené hladiny hluku, z toho 5 žiadosti bolo individiálnych (r. Sendecká) a 2
sťažnosti boli hromadného charakteru a tieto zastrešovala rodina Šustrová.

•

Sťažnosť na nevyhovujúci stav obytného prostredia z 11/2002, ktorú
podpísalo 30 ľudí bola dokonca smerovaná na Ministerstvo životného
prostredia

•

V roku 2007 bola adresovaná hromadná sťažnosť, ktorú podpísalo 66 osôb na
Regionálny úrad verejného zdravotníctva

•

Na základe týchto sťažností za celé obdobie fungovania spoločnosti Schule do
roku 2007 bolo uskutočnených 5 oficiálnych meraní hluku, ktoré zabezpečil
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade (2x v roku 2003, 1x
v roku 2004, 1x v roku 2005 a posledné meranie bolo v roku 2007).

•

Z týchto 5 meraní – 4 x výsledok merania bol, že boli prekročené hodnoty
hladiny hluku a 1 x nebol jednoznačný záver (zvýšený hluk pozadia)

•

Od roku 2007 až do roku 2014 sa nerobili pre „istotu“ žiadne oficiálne
merania hluku (resp. na opakované žiadosti nášho OZ, už aj ako účastníka
konaní sa výsledky prípadných meraní k nám nedostali). Spoločnosť Schule
mala v zmysle zákona 355/2007 v znení do 30.4.2010 zabezpečiť meranie
hluku podľa platnej legislatívy minimálne za roky 2008 a 2009 na vlastné
náklady a z vlastnej iniciatívy, napriek opakovaným žiadostiam a urgenciám
výsledky meraní z tohto obdobia neboli predložené, predpokladáme, že
spoločnosť Schule ich nerealizovala.

•

Čo je šokujúce, že napriek meraniam hluku, ktoré boli realizované v rokoch
2003-2007 a ktoré potvrdili opakované prekročenie, RÚVZ v Poprade
nenariadil a nevyhodnotil nápravné opatrenia, či boli realizované a či sú
dostačujúce.

•

V 5/2014 naše OZ iniciovalo hromadnú sťažnosť na nečinnosť RÚVZ
v Poprade, ktorú sme adresovali na nadriadený orgán – ÚVZ v Bratislave.
Túto hromadnú sťažnosť podpísalo viac ako 140 občanov ulice Široká a na
základe tejto sťažnosti ÚVZ realizoval v dňoch 14. a 15.7. 2014 vlastné
meranie, ktoré znova potvrdilo (str. 7 Protokola o skúškach), že hluk na
meraných miestach spôsobovaný činnosťou v prevádzke Schule Slovakia
prekračuje najvyššie prípustné hodnoty pre denný, večerný a nočný čas.

Záver:
Spoločnosť Schule dlhodobo a opakovane
porušuje platné povolenia
a rozhodnutia na jej prevádzku v oblasti dodržiavania limitov hladiny hluku
(hlavne v nočnom období) a ak aj boli v minulosti navrhnuté a realizované určité
nápavné opatrenia, tak sa javia ako nedostatočné.

Napriek týmto opakovaným porušovaniam limitov, RUVZ v Poprade zjavne
nemal problém s akýmkoľvek ďalším rozširovaním výroby – zjavne vydával
NEZÁKONNÉ stanoviská – ktoré sme napadli hromadnou sťažnosťou na
nadriadenom orgáne- Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave. Budeme veľmi
dôsledne žiadať a sme pripravení to riešiť aj súdnou cestou, aby RÚVZ si
dôsledne plnil svoje povinnosti pri kontrole existujúcej prevádzky ako aj pri
schvaľovaní ďalšieho rozšírenia.
Tieto zistenia sme postúpili aj na SIŽP Košice, ktoré by malo ako kontrolný orgán
konať a prijať také opatrenia, aby spoločnosť Schule svojou prevádzkou nadmerne
nezaťažovala susednú obytnú zónu. V ďalšom budeme trvať (je to aj predmet
úspešnej petície, ktorú podpísalo viac ako 1.100 občanov) – aby sa pravidelne
robili kontinuálne merania hluku.
Na základe porušovania limitov a arogancie spoločnosti Schule (napr. v 7/2014
nechceli pustiť na kontrolu do podniku ani zástupcov ÚVZ v Bratislave aby
skontrolovali nasadenie strojov) budeme sa ďalej snažiť o obmedzenie prevádzky
v nočných hodinách (znova bod petície adresovanej mestu Poprad).

