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Vec: Hromadná sťažnosť na  nečinnosť orgánov verejného zdravotníctva vo veci žiadosti  na
prešetrenie  a úmrtí  a  ochorení  v okolí  „Základňovej  stanice  a  rádiorelévového  bodu
Drienovec“ v obci Drienovec, umiestneného na streche bytového domu Drienovec č.429

Podpísaní  obyvatelia obce  Drienovec  obávajúc sa o svoje zdravie s odvolaním sa na ústavne
právo na  ochranu zdravia a     práva na priaznivé životné prostredie  , ktoré sú prísne chránené
Ústavu SR a Európskym dohovorom pre ľudské práva (ďalej len EDĽP) v súlade s § 4 ods.1
písm.  j)  zákona  NR SR č.  355/2007 Z.z.  o ochrane,  podpore  a rozvoji  verejného  zdravia
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  zák.
č.355/2007  Z.z.),  v zmysle  ktorého  Ministerstvo  zdravotníctva  SR ako  orgán  verejného
zdravotníctva -  kontroluje výkon verejného zdravotníctva v Slovenskej republike,  Vás  týmto
žiadame:

1. nariadiť realizáciu opatrení na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich
ochorení a porúch zdravia a na ich obmedzenie,  uvedené v ustanovení  § 12 ods. 3
písm. b) zákona č.355/2007 Z.z.,  v ktorom je  vecne príslušnému orgánu verejného
zdravotníctva  uložená  povinnosť  monitorovanie  zdravotného  stavu  ľudí  s cieľom
identifikácie a analýzy faktorov ovplyvňujúcich vznik chorôb,
 

2. nariadiť vykonanie špeciálnych meraní, analýz alebo vyšetrení na účely hodnotenia zdraviu
škodlivých faktorov a ich vplyvu na verejné zdravie, v súlade s § 55 ods. 2 písm. i) zák. č.
355/2007 Z.z., 

3. pri  identifikácii  karcinogénnych rizikových faktorov životného prostredia ( z vody,
pôdy  a vzduchu),  hodnotení  expozície  a charakteristike  rizika  odporúčame  využiť
najnovšie poznatky a metodiky ( napr. Risk assesment) bežne používaných vo svete,

4. do doby identifikácie rizikových faktorov spôsobujúcich hromadne sa vyskytujúce ochorenia
a úmrtia na rakovinu uplatniť zákaz používania zariadenia  na potrebné obdobie, v súlade s
§55  ods.2  písm.  f),  nakoľko   preukázanie  splnenia  stanovených  limitných  hodnôt
expozície EMP v súlade s ust. § 28  ods. 1 a 2 zákona  č.355/2007 Z.z je z právneho
hľadiska irelevantné,  nakoľko limitné hodnoty definované ako  dokázané účinky



na základe biofyzikálnych porovnávaní a biologických porovnávaní pre životné
prostredie  nie  sú  stanovené  vôbec. Vo  vykonávacej  vyhláške  č.  534/2007  Z.z.
o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity
expozície  obyvateľov  elektromagnetickému  žiareniu  v životnom  prostredí  nie  je
stanovený vzťah medzi akčnými a limitnými hodnotami a akčné hodnoty sú stanovené
iba na základe netepelných účinkov EMP. 

Poznámka, ktorú by mohol právnik zakomponovať!
V zmysle ust. §39 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
platí,  že  :  „ Neplatný je právny úkon, ktorý svojim obsahom alebo účelom odporuje
zákonu  alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.“ Z uvedeného vyplýva, že
vydaním rozhodnutia k uvedeniu   telekomunikačnej stavby do prevádzky   na základe meraní
a hodnotení iba akčných hodnôt tepelných účinkov EMP podľa vyhlášky č. 534/2007 Z.z. je
naplnená skutková podstata neplatného právneho úkonu.

Prílohy:

1. Štatistika úmrtí

2. Súhlas so zverejnením osobných údajov pozostalých

3. Komunikácia s RUVZ Košice, MDV SR   

Na vedomie:      

1. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
            Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD
            Hlavný hygienik Slovenskej republiky
            Trnavská cesta 52
            826 45  Bratislava                                            

2. Ministerstvo dopravy a výstavby
            Námestie slobody 6
            810 05  Bratislava
             P.O.BOX č.100      

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
040 11 Košice


