
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

BRATISLAVA,  hlavné mesto 
so sídlom v Bratislave, Ružinovská č. 8, PSČ 820 09  Bratislava 29, P.O.BOX 26 

                                                                                 

 
všetkým uchádzačom      

 

Naša značka:                                             Vybavuje:                                                      Bratislava: 

11818/2021/HTČ                                   Ing. Dušan Dvořáček                                          28.9.2021 

 

 

Vec:   Žiadosť o cenovú ponuku 

 

                  V súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  

Vám zasielame  žiadosť o vypracovanie a zaslanie  cenovej ponuky na zákazku: 

                - monitoring hlučnosti v okolí rafinérie Slovnaft. 

 

Popis požadovanej zákazky: 

RÚVZ Bratislava od roku 2014 realizoval na základe opakovaných podnetov občanov viacero 

krátkodobých meraní hluku v dotknutom obytnom prostredí v okolí rafinérie Slovnaft. Na základe 

týchto boli identifikované viaceré prekročenia najvyšších prípustných hodnôt hluku súvisiace 

s činnosťami v areáli rafinérie. Merania boli následne spochybnené spoločnosťou SLOVNAFT a.s. 

V záujme zvýšenia exaktnosti a argumentačnej sily pri dokazovaní príčinnej súvislosti 

prevádzky rafinérie Slovnaft so zvýšenou hlučnosťou v okolitom obytnom prostredí bude nevyhnutné 

vykonať dlhšie trvajúce merania. Na základe skúseností z doteraz realizovaných meraní je zrejmé, že 

je potrebné realizovať komplexný monitoring hluku so zameraním na predmetný zdroj hluku (rôzne 

činnosti v areáli rafinérie). Pretože ide z časového i priestorového hľadiska o veľmi komplexne sa 

správajúci veľkoplošný zdroj hluku, príslušné monitorovacie body musia byť situované vo viacerých 

najexponovanejších obytných aglomeráciách v okolí rafinérie Slovnaft (v MČ Bratislava - Podunajské 

Biskupice, Vrakuňa, Rovinka, Petržalka, Rusovce ...). 

Cieľom zadania je: získať právne využiteľné výsledky meraní hluku s príslušnou dôkaznou 

silou a validitou – a to buď pre potreby správneho konania voči spoločnosti Slovnaft, a.s. alebo 

naopak, pre potreby vyvrátenia opodstatnenosti petície, resp. dlhodobo sa opakujúcich (dodnes 

pokračujúcich) podnetov vo veci hlučnosti spôsobovanej prevádzkou predmetnej rafinérie. 

 

Maximálna výška disponibilných finančných zdrojov na rozsah merania : 30 000 Eur s DPH. 

Na základe obdržaných cenových ponúk bude vybraný dodávateľ s najnižšou cenovou ponukou na 

danú zákazku a bude s ním  uzatvorená Zmluva o dielo. 

Cenové ponuky je potrebné doručiť na e-mailovú adresu : ba.ladiova@uvzsr.sk 

Termín: 8.10.2021 

Kontaktná osoba: Ing. Dušan Dvořáček, tel. 0917 426 251 (Úsek merania fyzikálnych faktorov) 

 

          S pozdravom                                                                     

                                                                                                     MUDr. Stanislav Duba 

                   poverený vykonávaním funkcie regionálneho hygienika                           

a generálneho tajomníka služobného úradu                                                      
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