odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou, 07.05.2019
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ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c)
a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre predpisov, po ukončení
zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
o posudzovaní navrhovanej činnosti „„Kravín - pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na halu pre
ošípané“, ktorej navrhovateľom je Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52 Podlužany,
IČO: 00 205 567, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto
r o z h o d o l:
Navrhovaná činnosť „„Kravín - pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na halu pre
ošípané“, uvedená v predloženom zámere (spracovateľ EnvIdeal, s.r.o., Jaskový rad 151, 831
01 Bratislava, júl 2018), ktorej navrhovateľom je Poľnohospodárske družstvo Podlužany,
956 52 Podlužany, IČO: 00 205 567
sa nebude posudzovať
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú
činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných
predpisov.
Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania
o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné preukázať splnenie
nasledovných podmienok:










Počas výstavby, ako aj počas prevádzky (predpokladané riziká spojené s prevádzkou),
realizovať všetky preventívne opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na
životné prostredie.
Projektovú dokumentáciu ako aj samotnú realizáciu navrhovanej činnosti zabezpečiť
tak, aby bola v súlade s požiadavkami „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky klímy“.
Rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES
V dokumentácii v textovej aj v grafickej časti podrobnejšie rozpracovať a doplniť
dopravné napojenie a celkovú organizáciu dopravy v súvislosti s navrhovanou
činnosťou.
Pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi
v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch.
Zabezpečiť zamedzenie únikov ropných látok a ostatných nebezpečných látok do
podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok
do pôdy.
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Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Zrážkové vody zo strechy objektu odviesť do podzemných vôd prostredníctvom
vsakovacieho(cích) objektu(ov).
Vybudovať účinnú protihlukovú a protizápachovú zábranu, aby neboli ohrozené
individuálne a skupinové záujmy občanov obce v bezprostrednej blízkosti.
Vzhľadom na polohu a charakter navrhovanej činnosti vysadiť izolačný pás zelene zo
stromov a prioritne použiť pôvodné druhy drevín.
Zabezpečiť minimalizáciu úniku dusikatých látok z haly pre umiestnenie ošípaných, z
existujúcej prečerpávacej žumpy a z jestvujúcej skladovej hnojovicovej nádrže
vhodnými technickými opatreniami.
Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti a opodstatnené požiadavky, ktoré
majú oporu v zákone, zohľadniť v dokumentácii stavby pri povoľovaní činnosti podľa
osobitných predpisov.
Dotknutá verejnosť v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami definovanými
v súlade s § 24 ods. 2 zákona.
Odôvodnenie

Navrhovateľ, Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52 Podlužany, (ďalej len
navrhovateľ) predložil dňa 08.08.2018 listom zo dňa 01.8.2018 v písomnej aj elektronickej
forme Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie
(ďalej len Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer
navrhovanej činnosti „„Kravín - pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“ (ďalej
len zámer), ktorý v júli 2018 vypracovala spoločnosť EnvIdeal, s.r.o., Jaskový rad 151, 831
01 Bratislava, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP, vydal dňa 26.09.2018 rozhodnutie
č. OU-BN-OUZP-2018/005416-024 (ďalej „Rozhodnutie“), že navrhovaná činnosť“, uvedená
v predloženom zámere, sa nebude posudzovať podľa zákona. Proti Rozhodnutiu v zákonnej
lehote podal účastník konania Občianska iniciatíva občanov Podlužian odvolanie, ktorému
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné
prostredie ako príslušný odvolací orgán rozhodnutím č. OU-TN-OOP3-2018/031567-002
Kom zo dňa 14.12.2018 vyhovel, Rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prejednanie
a rozhodnutie.
Dňom doručenia rozhodnutia odvolacieho orgánu, t.j. 14.01.2019, sa začalo nové
zisťovacie konanie v zmysle § 29 ods. 2 zákona.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti:
dodatočné stavebné povolenie podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Rozsah navrhovanej činnosti:
Variant „A“ rieši zmenu existujúcej stavby “Kravín – pôrodnica“, s. č. 375 na Halu pre
ošípané ktorá bude slúžiť na ustajnenie a chov hospodárskych zvierat v celkovom počte 682
chovných ošípaných vo váhovej kategórii 30 – 130 kg (karanténna stanica). Jedná sa o
rozostavanú stavbu. Riešenie využíva existujúce prípojky na verejné inžinierske siete a na
areálové rozvody inžinierskych sietí. Nie je potrebné budovať nové prípojky IS na rozvody
verejných inžinierskych sietí. Riešený stavebný objekt je v súčasnosti napojený na areálové
rozvody inžinierskych sietí - vodovod s pitnou vodou, hnojovicová, dažďová a splašková
kanalizácia, elektro NN. Prestavba predpokladá nahradenie pôvodnej areálovej hnojovicovej
kanalizácie smerujúcej od riešeného objektu po existujúcu prečerpávaciu nádrž na hnojovicu.
Prestavba ďalej nepredpokladá úpravy ostatných existujúcich areálových rozvodov
inžinierskych sietí. Existujúce betónové a asfaltové komunikácie budú bez zmien. Do haly pre
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ošípané budú privedené potrubné dopravníkové rozvody krmiva vedené z navrhovaných
vonkajších zásobníkov na suché kŕmne zmesi. Navrhované riešenie je vypracované variantne
a je v súlade s Nariadením vlády SR č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne
normy ochrany ošípaných. Variant „A“ rieši prekrytie nádrže na hnojovicu fóliou.
Základom riešenia Variantu B je variant A avšak oproti nemu je v tomto riešení navrhnuté
prekrytie nádrže na hnojovicu slamou. Ostatné charakteristiky Variantu B sú totožné s
Variantom A.
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Trenčianskom samosprávnom kraji, okrese Bánovce
nad Bebravou v k. ú. obce Podlužany, v existujúcom areáli PD Podlužany, ktorého
prevádzkovateľom je navrhovateľ. Funkčná plocha riešeného územia sú plochy
poľnohospodárskej výroby. Areál slúži ako zázemie pre rastlinnú výrobu a pre spracovanie
produktov rastlinnej výroby. V areáli sa zároveň nachádzajú existujúce objekty pre živočíšnu
výrobu a to ustajňovacie objekty a súvisiace prevádzkové objekty pre ustajnenie a chov
hovädzieho dobytka a ošípaných. Areál je z troch strán obklopený poľnohospodárskou ornou
pôdou. Zo západnej strany je v dotyku s obytným územím obce Podlužany. V dotyku s
areálom na východnej strane je areál spol. HK INTERMONT spol. s r. o.. Riešený stavebný
objekt je umiestnený v rámci uzavretého oploteného areálu na parcelách registra „C“ katastra
nehnuteľností číslo 1450/27 a 1450/2. K parcelám nie je založený list vlastníctva a prislúcha
im časť parciel registra „E“ evidovaných na mape určeného operátu - 1452, 1453/2 a 1454/2.
Uvedené pozemky registra „E-UO“ sú evidované na LV č. 1184, 1185 a 1780 pričom
stavebník má k týmto pozemkom vlastnícke alebo iné právo (nájomná zmluva). Stavba
postavená na parcele 1450/27, s. č. 375 je vo vlastníctve stavebníka a je evidovaná na LV č.
295.
Predpokladané priame a nepriame vplyvy na životné prostredie:
Vplyvy na obyvateľstvo
Negatívne vplyvy počas výstavby predstavujú predovšetkým mierne zvýšenú hlukovú záťaž a
prašnosť na priľahlých komunikáciách. V záujmovom území sa činnosti, ktoré sú predmetom
tohto zámeru, nebudú dotýkať individuálnych a skupinových záujmov ľudí (bývanie, ochrana
prírody a krajiny, nútená migrácia obyvateľstva a pod.). Zvýšenie hlučnosti pri manipulácii
so zvieratami nepresiahne hranice areálu. Miera intenzity a pravdepodobnosti vzniku nebola
vyhodnotená a bude zodpovedať počtu ustajnených zvierat.
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pomery
Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byť v tomto prípade len
náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním
bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.
Vplyvy na ovzdušie
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší
areálu a na trase prístupových ciest počas prevádzky. Tento vplyv však výraznejšie nezhorší
kvalitu ovzdušia dotknutej lokality. Vplyv navrhovanej prevádzky na ovzdušie dotknutého
územia je daný najmä emisiami amoniaku. Obmedzenie jeho vzniku je možné pri chove v
stajniach dosiahnuť znížením odparovacej plochy (celoroštová prevádzka), udržiavaním
čistoty a prevádzkových predpisov pri manipulácii s hnojovicou a prípadne i nastavením
proteínov v kŕmnych dávkach.
Vplyvy na pôdu
Vzhľadom k charakteru navrhovanej činnosti, nedôjde jej realizáciou k záberu
poľnohospodárskej ani lesnej pôdy mimo existujúci areál PD Podlužany.
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny.
Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Vzhľadom na
prevažne synantrópny charakter fauny a flóry v posudzovanej lokalite, sa nepredpokladá
výrazný negatívny vplyv na faunu a flóru.
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Vplyvy na krajinu
Realizáciou navrhovanej činnosti nevzniknú nové prvky v krajinnej štruktúre širšieho územia
a nezmení sa funkčné využitie krajiny ani obrazu krajiny. Projekt nepredpokladá negatívny
alebo rušivý vplyv na krajinu.
Vplyvy na chránené územia
Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych chránených území ani ich ochranných pásiem
a v dotknutom území platí podľa zákona o ochrane prírody prvý stupeň územnej ochrany.
Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Riešené územie nezasahuje do žiadneho z prvkov RÚSES.
Vplyvy na dopravu
Mierne zvýšená intenzita dopravy počas prevádzky (dovoz kŕmnych zmesí, dezinfekčných
prípravkov, odvoz zvierat, hnojovice a iného nešpecifikovaného odpadu, pohyb
zamestnancov) bude predstavovať trvalý negatívny vplyv. Vzhľadom na charakter
navrhovanej činnosti nárast tohto vplyvu nebude výrazný.
Iné vplyvy
Zvýšenie hlučnosti pri manipulácii so zvieratami nepresiahne hranice areálu. Miera intenzity a
pravdepodobnosti vzniku nebola vyhodnotená a bude zodpovedať počtu ustajnených zvierat.
Komplexné posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými
právnymi predpismi.
Významnosť vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia sa
znižuje so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od hodnotenej činnosti. Z hľadiska komplexného
posúdenia očakávaných vplyvov je možné zhodnotiť tak, že vo väčšine sledovaných
ukazovateľov je navrhovaná činnosť hodnotená ako bez vplyvu, v prípade vplyvu na ovzdušie
ako mierne negatívna až negatívna (Variant B).
Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Aby
nedošla do konfliktu s inými legálnymi čiastkovými záujmami je nevyhnutné jej usmernenie a
limitovanie povoľovacími procesmi. Dodržiavanie súladu s právnymi predpismi vyžaduje
kontrolu a dohľad nad prevádzkou navrhovanej činnosti s podmienkami stanovenými v
povoľovacom procese a s dotknutými právnymi predpismi.
Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie
S realizáciou činnosti sú spojené aj určité riziká havarijného respektíve katastrofického
charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým
konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie technických opatrení alebo ľudského faktora) alebo
extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, zemetrasenie). Dôsledkom rizikovej
situácie môže byť kontaminácia horninového prostredia, pôdy a povrchových aj podzemných
vôd napr. ropnými látkami, požiar, ale aj poškodenie zdravia alebo smrť. Štatisticky sa jedná
o veľmi málo pravdepodobné situácie, ktoré je možné minimalizovať až vylúčiť
dodržiavaním technologických postupov a bezpečnostných opatrení pri výstavbe ako aj
konkrétnych prevádzkových predpisov pri jednotlivých prevádzkach.
Hodnotenie zdravotných rizík
Charakter prevádzky druhom a vlastnosťami emitovaných znečisťujúcich látok nevytvára
možnosti vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia verejnosti. Emitovanie NH3 je
variabilného charakteru, bez možnosti rýchleho (havarijného) nárastu koncentrácie, ktorá by
ohrozila zdravie verejnosti. Technológia ustajnenia ošípaných vrátane manipulácie s
hnojovicou však umožňuje výskyt stavu, pri ktorom je možné krátkodobé zhoršenie kvality
ovzdušia z hľadiska koncentrácií pachových látok. V súvislosti s teoretickou netesnosťou
nádrže na hnojovicu alebo vznikom netesnosti na kanalizácii a prečerpávacom systéme a
vyliatím hnojovice na terén môže prísť k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd. Vznik
takýchto stavov a spôsob ich odstránenia bude riešený v Pláne preventívnych opatrení na
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na
postup v prípade ich úniku (Havarijný plán). Dodržiavaním technologických postupov,
rešpektovaním príslušných noriem a realizáciou navrhovaných opatrení je možné spomínané
riziká eliminovať.
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Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní,
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil
listom zo dňa 15.01.2019 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly
č. 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 1. b) Zariadenia na intenzívnu živočíšnu
výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou ošípaných od 200 do 2 000 ks (nad
30 kg) alebo do 750 ks prasníc v časti B - zisťovacie konanie a v zmysle § 18 ods. 2
písmena b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona
o posudzovaní.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP podľa § 23
ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, povoľujúcemu orgánu, rezortnému
orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods.1 zverejnil na úradnej tabuli na
webovej adrese
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-kravin-porodnica-s-c-375-prestavba-na-halu-preosipane zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.
Zámer je vypracovaný v dvoch variantoch. Základom riešenia Variantu B je variant A
avšak oproti nemu je v tomto riešení navrhnuté prekrytie nádrže na hnojovicu slamou. Ostatné
charakteristiky Variantu B sú totožné s Variantom A.
V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili
Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSŽP v súlade s § 23 ods. 4 zákona
o posudzovaní svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané
v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-BN-OSZP-2019/000816002 zo dňa 16.01.2019 - s predloženým zámerom súhlasí a nepožaduje ho posudzovať
podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-BN-OSZP-2019/000782-002 zo dňa
15.01.2019 - Účelom stavby je zmena existujúcej stavby „Kravín – pôrodnica“ na halu pre
ošípané, ktorá bude slúžiť na ustajnenie a chov hospodárskych zvierat v celkovom počte 682
chovných ošípaných vo váhovej kategórii 30-130 kg. Prílohou zámeru je rozptylová štúdia,
vypracovaná doc. RNDr. Ferdinandom Hesekom, CSc., v ktorej sa uvádza: „Najvyššia
krátkodobá koncentrácia amoniaku dosahuje hodnotu 317,0 µg/m³, čo je cca 1,6 násobné
prekročenie limitnej hodnoty. V prípade, keby nádrž na hnojovicu bola prekrytá pevným
poklopom koncentrácia NH3 by sa znížila o 80%, v prípade prekrytia fóliou o 60%
a v prípade prekrytia povrchu nádrže slamou, LECA alebo iným materiálom o 40%.“
Realizáciou navrhovaného zámeru dôjde k vzniku nového stredného zdroja znečisťovania
ovzdušia, ktorý podlieha súhlasu na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania
ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. Z hľadiska ochrany ovzdušia
súhlas podmienime najvyšším možným znížením koncentrácie NH3, aby sa v maximálnej
možnej miere eliminoval vplyv na ovzdušie a jej vplyv sa dal charakterizovať ako málo
významný.
Z hľadiska ochrany ovzdušia nepožadujeme predmetnú činnosť posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Akceptuje sa pre ďalšie povoľovacie konanie.
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c) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-BN-OSZP-2019/000824002 zo dňa 17.01.2019 – Predmetom navrhovanej činnosti je zmena existujúcej stavby
kravína – pôrodnice na halu pre ošípané, ktorá bude slúžiť na ustajnenie a chov v celkovom
počte 682 chovných ošípaných vo váhovej kategórii 30 – 130 kg. Navrhovaná činnosť bude
realizovaná v areáli PD Podlužany, ktorý z troch strán susedí s poľnohospodárskou pôdou a z
jednej strany z územím využívaným na bývanie. Do k. ú. Podlužany zasahujú územia
zaradené do sústavy NATURA 2000 – územie európskeho významu Kňaží stôl SKUEV0275
a Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy SKCHVU028. Stavbou dotknuté pozemky sú
mimo siete chránených území a v zmysle zákona o ochrane prírody platí v riešenej lokalite
prvý stupeň územnej ochrany. Vzhľadom na polohu a charakter navrhovanej činnosti
odporúčame vysadiť v areáli PD na vhodnom mieste izolačný pás zelene zo stromov a do
výsadby použiť prioritne pôvodné druhy drevín. Orgán štátnej správy ochrany prírody a
krajiny navrhovanú činnosť „Kravín – pôrodnica, s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“ z
hľadiska záujmov ochrany prírody nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006
Z.z.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Akceptuje sa pre ďalšie povoľovacie konanie.
2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-BN-PLO2019/000992-002 zo dňa 22.01.2019 – s predloženým zámerom súhlasí bez pripomienok
a nepožaduje ho posudzoval podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, list č. OU-BN-OKR2019/000428-4 zo dňa 30.01.2019 – nemá z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva k
predmetnej dokumentácii žiadne pripomienky. Predmetný dokument v rámci nového
prejednania navrhujeme neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
4. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácii, list č. OU-BN-OCDPK-2019/000786-002/PET zo dňa 15.01.2019 –
s navrhovaným zámerom súhlasíme.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
5. Obec Podlužany, list č. OCU-S2019/00044 zo dňa 21.01.2019 – oznamuje, že informovala
verejnosť o predloženom zámere navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce a zároveň
oznámila kde a kedy môžu do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môžu
podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Informácia bola
zverejnená od 21.01.2019 do 11.02.2019.
Vyjadrenie k oznámeniu o začatí nového prejednania zo dňa 15.01.2019 (List č. OCUS2019/00044 zo dňa 07.02.2019):
Dňa 21.01.2019 bolo Obecnému úradu Podlužany doručené oznámenie o začatí nového
prejednania vo veci „Kravín – pôrodnica“ s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“ č. k. OUBN-OSZP-2019/000198-038 zo dňa 15.01.2019, pričom Okresný úrad Bánovce nad
Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyzval obec Podlužany, aby
k predmetnému prejednaniu poskytla nasledovné informácie:
- stanovisko obce z hľadiska súladu predlženého Zámeru s územným plánom obce;
- vyjadrenie obce k petícii občanov z roku 2017 proti chovu ošípaných.
V súlade s doručeným oznámením obec Podlužany k predmetnej veci uvádza nasledovné.
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Pokiaľ ide o súlad predlženého Zámeru s územným plánom obce, uvádzame, že na
Poľnohospodárskom družstve Podlužany (ďalej aj ako „PD Podlužany“) v minulosti (pred
viac ako 8 rokmi) došlo k ukončeniu chovu hospodárskych zvierat, pričom v blízkosti
družstva bolo následne v rámci projektu „Šíraviny“ postavených cca 40 rodinných domov
(viď. príloha). Z hľadiska obyvateľov obce, žijúcich v týchto predmetných domoch, je
neprijateľné, aby v bezprostrednom susedstve s touto novovybudovanou časťou obce došlo
o obnoveniu chovu hospodárskych zvierat.
Čo je však najdôležitejšie, súčasťou projektu „Kravín – pôrodnica“ s.č. 375 –
prestavba na halu pre ošípané“ je v zmysle Zámeru (viď. Zámer, str. 11, ods. „Riešený objekt
SO1 a jeho účel po prestavbe) aj vybudovanie karanténnej maštale pre ustajnenie a chov
ošípaných, a teda v tomto prípade vzniká riziko nepriameho kontaktu s divo žijúcimi
ošípanými, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo zavlečenia niektorého z vírusových
ochorení, typických pre tento druh chovaných zvierat (napr. klasický mor ošípaných, africký
mor ošípaných, proti ktorému navyše nie je účinná vakcína a pod.) do katastrálneho územia
obce a tým samozrejme aj do širokého okolia. (Viď i naše ,,Vyjadrenie k odvolaniu proti
rozhodnutiu č.OU-BN-OSZP-2018/005416-028 zo dňa 26.09.2018“ z 24.10.2018), ktoré vám
bolo zaslané a na ktorom trváme.
Na základe uvedeného máme za to, že projekt „Kravín – pôrodnica“ s. č. 375 – prestavba
na halu pre ošípané“ nie je v súlade s terajším smerovaním obce a neobsahuje vo svojom
názve skutočný stavebný zámer a to Karanténna stanica.
Pokiaľ ide o vyjadrenie obce k petícii občanov z roku 2017, uvádzame, že dňa 03.10.2017
bola obci Podlužany doručená petícia, označená ako „Petícia proti chovu ošípaných v PD
Podlužany pri BN“ (ďalej len „petícia“).
V čase doručenia petície nebol obci Podlužany známy nijaký oficiálny zámer na zriadenie
karanténnej stanice pre chov ošípaných v počte 300 kusov v priestoroch areálu PD Podlužany.
Starosta obce Podlužany, Ing. Pavel Miksa, taktiež neschválil žiadne povolenie na zriadenie
takejto karanténnej stanice a ani neudelil súhlas na chov hospodárskych zvierat v predmetnom
areáli.
Následne, za účelom zistenia skutočného stavu, bol z podnetu obce Podlužany oznámením
zo dňa 24.10.2017 v zmysle ust. § 98, § 99, § 100 a § 134 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nariadený výkon štátneho
stavebného dohľadu (ďalej aj ako „ŠSD“) v PD Podlužany, a to za účelom ochrany verejných
záujmov, ako aj právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú
z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny. ŠSD sa uskutočnil dňa 07.11.2017 o 10:00 hod.
v areáli PD Podlužany.
Vykonaním ŠSD bolo zistené započatie stavebných prác v areály PD Podlužany a to bez
vydania príslušného stavebného povolenia, resp. požiadania o jeho vydanie a bez splnenia
ďalších administratívnych povinností.
Na základe vyššie uvedených skutočností bola predmetná petícia v tejto časti vyhodnotená
ako opodstatnená a obec Podlužany sa s touto stotožnila a v predmetnej veci ďalej
postupovala v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, t.j. výzvou zo dňa 23.11.2017 vyzvala
PD Podlužany aby v lehote 90 dní predložilo doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby
nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom najmä s cieľmi a zámermi
územného plánovania, a osobitnými predpismi predložením žiadosti o dodatočné povolenie
stavby, projektovej dokumentácie stavby a predložením stanovísk dotknutých orgánov
štátnych inštitúcií a správcov inžinierskych sietí.
PD Podlužany v stanovenej lehote požadované doklady nepredložilo, pričom dňa
27.02.2018 požiadalo o ďalšie predĺženie lehoty na predloženie požadovaných dokladov,
čomu obec Podlužany vyhovela.
Následne dňa 11.04.2018 bola zo strany PD Podlužany doplnená časť požadovaných
dokladov, na základe čoho bolo opätovne vyzvané na doplnenie zvyšných podkladov. Opäť
bola stanovená lehota 90 dní na predloženie požadovaných dokladov.
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V stanovenej lehote však PD Podlužany nepredložilo žiadne z ďalších požadovaných
dokladov, namiesto toho požiadalo opätovné predĺženie lehoty na ich predloženie, čomu obec
Podlužany nevyhovela.
Nakoľko PD Podlužany ako stavebník v určených lehotách nepredložil obci Podlužany ako
stavebnému úradu požadované doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore
s verejnými záujmami chránenými týmto stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi
územného plánovania, a osobitnými predpismi, rozhodol stavebný úrad dňa 18.01.2019 tak,
že predmetnú stavbu, resp. jej časť nariadil odstrániť.
Voči predmetnému rozhodnutiu PD Podlužany podalo v zákonnej lehote odvolanie, a teda
sa momentálne vec nachádza v odvolacom konaní, o ktorom ešte nebolo zo strany
odvolacieho orgánu rozhodnuté.
Na základe uvedeného má obec Podlužany naďalej za to, že všetky vyššie uvedené
skutočnosti môžu mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a teda je ich nutné posudzovať
v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Doplňujúce informácie navrhovateľa (List zo dňa 15.02.2019):
Areál PD Podlužany je súčasťou poľnohospodárskej prvovýroby od roku 1950, pričom sa
tu realizovala ako rastlinná tak aj živočíšna výroba. Chovalo sa tu 1400 ks ošípaných a 650
ks hovädzieho dobytka. Tvrdenie, že chov hospodárskych zvierat v obci bol ukončený a to
pred viac ako ôsmimi rokmi, je nepodložené a nejestvuje preň žiaden objektívny dôvod.
K prerušeniu chovu hospodárskych zvierat došlo v roku 2014 z dôvodu v tom čase nízkej
efektívnosti výroby mlieka, pričom ziskami z rastlinnej výroby nebolo možné pokryť straty,
ktoré vznikali pri výrobe mlieka. V súčasnom období kedy sa konsoliduje trh s mliekom je
možné z podnikateľského hľadiska uvažovať o pokračovaní v chove hovädzieho dobytka
mliekového typu.
Vo vyjadrení sa uvádza, citujeme „došlo k ukončeniu chovu hospodárskych zvierat, pričom
v blízkosti areálu družstva bolo následne v rámci projektu „Šíraviny“ postavených cca 40
rodinných domov“ s odvolávkou na prílohu, v ktorej je zakreslených 32 parciel pre rodinné
domy.
V tejto súvislosti uvádzame, že ide o IBV Šíraviny pre 32 rodinných domov, (konanie
o umiestnení stavby bolo ukončené rozhodnutím v roku 2013), pričom z dokumentov
zverejnených na stránke Obce Podlužany je zrejmé, že projekcia a získavanie dokladov
potrebných pre územné konanie začal najneskôr v roku 2012 (príloha č. 01) t.j. pred
prerušením chovu v roku 2014. V rámci povoľovacieho konania pre uvedenú novú výstavbu
32 rodinných domov bolo zvolané miestne prerokovanie (presný názov formy a dátum
stretnutia a zápisnicu z prerokovania by mohla doplniť Obec Podlužany, išlo o prerokovanie
pripomienok účastníkov predmetného konania), na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia
spoločnosti PD Podlužany, ktorá v konaní vystupovala ako sused povoľovanej výstavby. Na
prerokovaní zástupca spoločnosti (vtedajší riaditeľ) uviedol, že s výstavbou nových rodinných
domov súhlasí, ale zároveň trvá na tom aby stavebníci boli informovaní v blízkosti akého
subjektu sa pozemky pre nové rodinné domy nachádzajú t.j. že ide o subjekt, ktorý sa zaoberá
poľnohospodárskou výrobou, do ktorej patrí rastlinná aj živočíšna výroba. Zástupca
spoločnosti zároveň trval na tom aby toto jeho vyjadrenie bolo zadokumentované v zápisnici
z prerokovania.
Vo vyjadrení sa ďalej píše o opravách rodinných domov a citujeme „taktiež tam pribudlo
16 nových nehnuteľností, ktoré si obyvatelia postavili s vedomím, že nebudú v budúcnosti
obťažovaní zápachom a inými nepriaznivými vplyvmi na ich budúci život.“ K tomuto znova
uvádzame, že chov hospodárskych zvierat nebol na Poľnohospodárskom družstve Podlužany
ukončený, t.j. stavebníci nemohli byť zo strany družstva informovaní o ukončení chovu
hospodárskych zvierat.
Z hľadiska súladu predloženého Zámeru s územným plánom obce považujeme za nutné
uviesť nasledovné skutočnosti na základe, ktorých sme toho názoru, že funkcia chovu
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hospodárskych zvierat v predmetnom území je plne v súlade s územnoplánovacími
dokumentmi :
PD Podlužany je podnikateľský subjekt v poľnohospodárstve, je prevádzkovateľom
jestvujúceho areálu, ktorý sa prevádzkuje od 50-tych rokov minulého storočia ako pre
rastlinnú výrobu tak aj pre živočíšnu výrobu. V územnom pláne Vyššieho územného celku
Trenčianskeho kraja je funkčná plocha územia areálu PD Podlužany definovaná ako plochy
poľnohospodárskej výroby, zároveň v územnom pláne mesta Bánovce nad Bebravou je toto
územie označené ako plochy poľnohospodárskych zariadení, pričom v areáli PD Podlužany
bolo chovaných 1400 ks ošípaných (Príloha č.2) a 650 ks hovädzieho dobytka t. j. nejde v
predmetnom území o novú činnosť a prevádzkovanie danej činnosti nie je v rozpore s
územnoplánovacími dokumentami.
V územnom pláne VÚC Trenčianskeho kraja sa uvádza : „Nová poľnohospodárska
účelová výstavba sa v celom kraji nepredpokladá. Zastaviť by sa mala ďalšia redukcia a
likvidácia chovov hospodárskych zvierat a následná redukcia poľnohospodárskych objektov a
areálov, do ktorých boli v minulosti vložené vysoké investície.“
Obec Podlužany síce nemá spracovaný Územný plán Obce, ale má vypracovaný
Strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Podlužany na roky 2015 – 2024“ (ďalej len PHRSR 2015-2024). Dokument bol spracovaný
citujeme: „- pracovníkmi samosprávy, - s pomocou externých odborníkov (spolupráca)“,
v dokumente sa ďalej uvádza citujeme „Obdobie spracovania – PHRSR bol spracovaný
v priebehu roka 2015“.
K dokumentu bolo vydané Rozhodnutie č. OU-BN-OSZP2016/000052-019, dňa 01.02.2016, v ktorom je uvedené citujeme: „Navrhovaný strategický
dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Podlužany na roky
2015 – 2024 (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových
podmienok zákona č. 309/2014 Z.z.), uvedený v predloženom oznámení o strategickom
dokumente sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 z.z.“. PHRSR 2015-2024 bol
zverejnený na www.podluzany.eu t.j. stránke Obce Podlužany dňa 20.9.2017.
Na základe uvedeného máme za to, že uvedený dokument je aktualizáciou a dopracovaním
pôvodného strategického dokumentu obce, je aktuálny a informácie v ňom obsiahnuté sú
v súlade so stratégiou Obce Podlužany na roky 2015-2024. Najmä na stranách 40, 41, 77, 80,
87 a 100 sú podľa nás uvedené relevantné informácie, ktoré sa týkajú našej spoločnosti.
Z uvedeného dokumentu citujeme z časti 2.9. PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
A INŠTITÚCIE / Poľnohospodárska výroba / Živočíšna výroba: „PD Podlužany je v
rastlinnej výrobe zamerané na výrobu obilnín (pšenica, jačmeň, ovos), repky olejnej a
cukrovej repy, ako aj na krmoviny (senáže a siláže). V živočíšnej výrobe prevláda výroba
mlieka a chov jatočných býkov a ošípaných.“
V rámci bodu 5.1 PROGRAM 1. HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
sa uvádza: „Strategický zámer“ Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s
dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov obce. V
oblasti priemyslu je potrebné okrem zachovania stabilných prvkov výroby všetkými možnými
opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí. Z uvedeného dôvodu sa
plánuje výstavba priemyselných zón, ktoré by významným spôsobom pozitívne ovplyvnili
zamestnanosť a ekonomickú stabilitu v obci.“ a následne bod: „Podprogram 1.2. Podpora
tradičných odvetví priemyslu a poľnohospodárstva., Cieľ 1.2 Zabezpečiť rozvoj tradičných
remesiel v obci.
Opatrenia podprogramu:
Opatrenie 1.2.1 Rekonštrukcia areálov hospodárskych dvorov PD.
Aktivity
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia hál a budov.
Modernizácia technologického vybavenia PD.
Zabezpečiť obmedzenie znečisťovania ovzdušia z výrobného areálu PD.“
Na základe uvedeného máme za to, že projekt „Kravín – pôrodnica“ s.č. 375 – prestavba
na halu pre ošípané“ je v súlade stratégiou Obce Podlužany, ktorá je obsiahnutá v PHRSR
2015-2024.
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K namietaniu, že skutočným stavebným zámerom je „Karanténna stanica“ a že ide
citujeme: „o podstatne iné využitie a riziko ako len chov ošípaných. Obec zásadne nesúhlasí,
aby sa tu vozili zvieratá pochybného pôvodu a zdravotného stavu“ uvádzame nasledovné:
V zámere je na strane 11 jasne definované určenie objektu, citujeme: „SO 01 Hala pre
ošípané - účel objektu je „ustajnenie a chov hospodárskych zvierat“ – chovných ošípaných vo
váhovej kategórii 30 – 130 kg. Objekt je určený ako tzv. karanténna maštaľ pre ustajnenie a
chov ošípaných - mladých prasničiek (prasničiek v odchove) a to v čase od dovozu od
dodávateľa do času dosiahnutia pohlavnej zrelosti resp. do času pred prvou insemináciou.
Následne budú dospelé prasničky expedované na reprodukčné farmy.“ V našom vyjadrení zo
dňa 4.9.2018 uvádzame: „Hala pre ošípané pre 682 ks chovných ošípaných bude slúžiť ako
karanténna maštaľ pre izoláciu plemenných zvierat, pričom budú vykonané predpísané
veterinárne zootechnické skúšky a vakcinácia zvierat zaraďovaných do základného stáda aby
boli chránené proti prípadným nákazám. V riešenom objekte bude týmto zabezpečená
biologická a zdravotná bezpečnosť chovu ošípaných a následne aj chovov ošípaných, ktoré
budú odoberať odchované ošípané pre svoje reprodukčné chovy. V súčasnosti sa preto
neuvažuje s chovom zvierat v ostatných existujúcich maštaliach. Chované budú chovné
ošípané konkrétne prasničky v odchove, v čase od dovozu od dodávateľa do času dosiahnutia
pohlavnej zrelosti resp. do času pred prvou insemináciou, ktoré budú následne expedované
výlučne do reprodukčných chovov na Slovensku.“
Skupina Polnovakia Agrar sa zameriava na výrobu kvalitných poľnohospodárskych
produktov. Skupina bola založená v roku 2003 a dnes sa skladá z niekoľkých fariem, ktoré sa
špecializujú na chov ošípaných, produkciu vajec, obilnín a výrobu krmív. V živočíšnej výrobe
sa zameriava najmä na chov ošípaných. S produkciou 150 000 jatočných ošípaných za rok je
jedným z najväčších výrobcov na slovenskom trhu.
Nový plemenný materiál pre potreby ďalšieho chovu v rámci skupiny Polnovakia Agrar,
do ktorej v súčasnosti patrí aj PD Podlužany, musí spĺňať tie najprísnejšie kritéria, aby bola
zabezpečená biologická bezpečnosť chovu. Bolo by výslovným hazardovaním s existenciou
všetkých spoločností v rámci skupiny Polnovakia Agrar ak by sa na farmu vozili „zvieratá
pochybného pôvodu a zdravotného stavu“ tak ako uvádza Obec Podlužany.
Ide o štandardný chov chovných ošípaných vo váhovej kategórii 30 – 130 kg v súlade
Nariadením vlády SR č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany
ošípaných, ktorý zároveň prísne kontrolovaný a to najmä prostredníctvom Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy a Úradu verejného zdravotníctva.
Naše vyjadrenie v súvislosti s petíciou občanov z roku 2017 proti chovu ošípaných:
V roku 2017 boli našou spoločnosťou realizované udržiavacie stavebné práce, na
jestvujúcom objekte s.č. 375, ktorý je v našom vlastníctve a ktorý bol skolaudovaný v roku
1989. Na základe ŠSD zo dňa 7.11.2017 Obec Podlužany rozhodla, že išlo o započatie takých
stavebných prác, ktoré vyžadujú vydanie príslušného stavebného povolenia a výzvou zo dňa
23.11.2017 nás vyzvala aby sme v lehote 90 dní predložili doklady o tom, že dodatočné
povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom najmä
s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi predložením žiadosti
o dodatočné povolenie stavby, projektovej dokumentácie stavby a predložením stanovísk
dotknutých orgánov štátnych inštitúcií a správcov inžinierskych sietí. Nakoľko sme
v stanovenej lehote neboli schopní dodať všetky požadované doklady požiadali sme
o predĺženie tejto lehoty, čomu obec vyhovela a rozhodnutím predĺžila lehotu do 27.4.2018,
pričom sme ako stavebník dňa 11.4.2018 podali požadovanú žiadosť o dodatočné povolenie
stavby kde súčasťou žiadosti boli všetky vo výzve zo dňa 23.11.2017 požadované podklady a
dokumenty. Žiadosť bola Obci Podlužany doručená dňa 16.4.2018.
Následne Výzvou č. OCU-S2017/00337, OCU-S2018/00073 zo dňa 15. 5. 2018, ktorú
stavebník prevzal dňa 17. 5. 2018 vyzýva Obec Podlužany stavebníka aby v lehote 90 dní odo
dňa doručenia tejto výzvy (ďalej len „výzva 05/2018“) predložil doklady o tom, že dodatočné
povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s
cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi, a to predložením v tejto
výzve 05/2018 uvedených dokladov. Súčasťou výzvy 05/2018 je rozhodnutie o prerušení
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konania o dodatočnom povolení stavby do dňa, ktorý pripadne ako posledný deň 90 – dňovej
lehoty na doplnenie podania v zmysle výzvy 05/2018.
V čase zhromažďovania vo výzve 05/2018 požadovaných dokladov bolo stavebníkovi dňa
3.8.2018 doručené stanovisko č. OU-BN-OSZP-2018/005225 – 002 Okresného úradu
Bánovce nad Bebravou, Odboru starostlivosti o životné prostredie vydaného dňa 1.8.2018, v
ktorom sa úrad vyjadril, že záväzné stanovisko vydá na základe novej žiadosti po ukončení
zisťovacieho konania.
Následne dňa 7.8.2018 stavebník odoslal Zámer „„Kravín – pôrodnica“, s. č. 375 –
prestavba na halu pre ošípané“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
Okresný úrad v Bánovciach nad Babravou.
Keďže posledný deň 90 dňovej lehoty určenej vo výzve 05/2018 na dodanie kompletných
dokladov pripadol na 15.8.2018 a ku dňu 13.8.2018 stavebník si bol vedomý toho, že
vzhľadom k prebiehajúcemu zisťovaciemu konaniu na OÚŽP nebude schopný dodať najmä
Obcou Podlužany požadované Záväzné stanovisko OÚ ŽP Bánovce nad Bebravou, štátna
správa ochrany ovzdušia, preto stavebník riadne v lehote požiadal dňa 13.08.2018 Obec
Podlužany o predĺženie lehoty na doplnenie podania o 90 dní, táto Žiadosť PD Podlužany o
predĺženie lehoty bola obci doručená dňa 15.8.2018.
Na stavebníkovu Žiadosť o predĺženie lehoty zo dňa 13.08.2018 pre doplnenie podania
stavebník od Obce Podlužany obdržal odpoveď, že tejto žiadosti nevyhovuje z dôvodu, že k
22.02.2018 nebol stavebnému úradu doručený žiaden z dokladov, požadovaných vo Výzve na
doplnenie podania zo dňa 15.05.2018. Vzhľadom k logickému nesúladu v termínoch v tomto
zdôvodnení stavebník listom zo dňa 7.9.2018 namietal voči nevyhoveniu žiadosti, žiadal o
zrušenie odpovede zo dňa 3.9.2018 a žiadal o vyhovenie jeho žiadosti zo dňa 13.08.2018
rozhodnutím a zároveň stavebník jasne deklaroval, že je pripravený dodať na požiadanie
stavebného úradu Obce Podlužany všetky vo výzve zo dňa 15.05.2018 č. OCU-S2017/00337,
OCU-S2018/00073 uvedené doklady a doplnenú projektovú dokumentáciu stavby, okrem
Záväzného stanoviska OÚ ŽP Bánovce nad Bebravou, štátna správa ochrany ovzdušia – ktoré
predložiť nemohol, keďže v danom čase ešte prebiehalo zisťovacie konanie.
Namiesto odpovede na námietku zo dňa 7.9.2018 bolo stavebníkovi dňa 27.11.2018
doručené Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby, pričom Obec
Podlužany následne dňa 18.1.2019 vydala rozhodnutie o odstránení stavby ako takej, teda
celej stavby.
Obec Podlužany ako príslušný stavebný úrad ignorovala nasledovné skutočnosti, a to že:
a) Rozhodnutie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné
prostredie č. OU-BN-OSZP-201//005416-024, nenadobudlo právoplatnosť,
b) Po nadobudnutí rozhodnutia uvedeného pod písm. a) bude následne vydané Záväzné
stanovisko Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, štátna správa ochrany ovzdušia,
ktorého vydanie je podmienené právoplatným rozhodnutím vydanom v zisťovacom
konaní.
Obec Podlužany ako stavebný úrad vo výzve 05/2018 vyžadovala vyššie uvedené
rozhodnutie a záväzné stanovisko a zároveň ako stavebný úrad pri vydávaní rozhodnutia
o nariadení odstránenia stavby ignorovala absenciu týchto uvedených rozhodnutí, ktoré
neboli právoplatné, alebo vydané nie z dôvodov na strane stavebníka ale z dôvodov na strane
orgánov štátu alebo iných subjektov, čo nemôže byť dôvodom na postih pre stavebníka,
nakoľko v prípade takéhoto postupu by sa jednalo o jednoznačnú diskrimináciu jedného
z účastníkov konania. Všetky ostatné podklady mala Obec Podlužany v čase vydania
napadnutého rozhodnutia k dispozícii.
Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby „Kravín pôrodnica s.č. 375 – prestavba na
halu pre ošípané“ nezakladá právo na ukončenie zisťovacieho konania, ktoré musí byť
ukončené len v súlade so zákonom 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Proti Rozhodnutiu o nariadení odstránenia stavby „Kravín pôrodnica s.č. 375 – prestavba
na halu pre ošípané“ sme sa dôrazne odvolali, pričom hlavným dôvodom je, že Obec
Podlužany rozhodla o nariadení odstránenia stavby bez toho aby vyčkala na doklady, ktoré
výzvou zo dňa 15.5.2018 vyžadovala od stavebníka a ktoré stavebník nemohol z objektívnych
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dôvodov dodať. Išlo o záväzné stanovisko Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, odbor
starostlivosti o životné prostredie, zložky ŠSOO, ktoré Okresný úrad podmienil v stanovisku
zo dňa 1.8.2018 pod číslom OU-BN-OSZP-2018/2018/005225-002 podaním novej žiadosti po
ukončení zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z., pričom stavebník vyvinul
maximálne úsilie preto aby splnil všetky požiadavky, urýchlene dal vypracovať Zámer
potrebný pre zisťovacie konanie a je maximálne súčinný pri všetkých procesných krokoch.
Rozhodnutiu o nariadení odstránenia stavby predchádzalo Konanie o dodatočnom
povolení stavby „Kravín pôrodnica s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“, v ktorom nás
Stavebný úrad Obce Podlužany vyzval na predloženie ním požadovaných stanovísk, vyjadrení
a iných dokumentov potrebných k tomuto konaniu. Stavebnému úradu sme postupne predložili
všetky ním požadované stanoviská a dokumenty, okrem záväzného stanoviska Okresného
úradu Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, zložky ŠSOO a
Posúdenia vplyvov na životné prostredie, ktoré si vyžiadal v druhej výzve zo dňa 15.05.2018.
Zisťovacie konanie však stále prebieha, o čom bol Stavebný úrad Obce Podlužany
informovaný a v súvislosti s tým aj požiadaný o predĺženie lehoty na predloženie tohto
stanoviska. Avšak namiesto predĺženia lehoty vydal horeuvedené Rozhodnutie o nariadení
odstránenia stavby, čo je nielen z pohľadu nás ako stavebníka ale aj z pohľadu odborníkov,
prizvaných na konzultáciu prinajmenšom neštandardný postup. Všetky ostatné požadované
stanoviská predložené Stavebnému úradu obce Podlužany boli súhlasné.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Doplňujúce informácie navrhovateľa k jednotlivým pripomienkam vyjadrenia Obce
Podlužany Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP vyhodnotil ako dostatočné. Dôležité
je zistenie, že konanie o umiestnení stavby „IBV Šíraviny“ bolo ukončené rozhodnutím v roku 2013
a chov hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok) pokračoval aj v roku 2014.
Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané
prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti
životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti teda príslušný
orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie z
dôvodov uvedených dotknutou obcou sú opodstatnené, preto nemohol vyhovieť návrhu dotknutej
obci, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní
prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so
spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne
navrhne kompenzačné opatrenia. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa
navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, čo okresný úrad s ohľadom na
výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritéria stanovené zákonom o
posudzovaní a stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti /§29 ods. 3 a príloha č. 10/.
Súlad s územným plánom dotknutej obce je predmetom následného povoľovacieho konania
navrhovanej činnosti obcou. Povoľujúci orgán v procese konania o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov rozhoduje, či danú činnosť v danej lokalite povolí resp. nepovolí.
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, List č. B/2019/00568002 zo dňa 01.08.2018 – K zámeru navrhovanej činnosti vydal orgán verejného
zdravotníctva záväzné stanovisko č. B/2018/03518-002 zo dňa 20.08.2018 podľa § 13 ods. 3
písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. zákona č. 355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov (ďalej
len “zák. č. 355/2007 Z .z.”), v ktorom sa uvádza, že predmetnú činnosť nie je potrebné
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Súčasťou zámeru bola Rozptylová štúdia pre stavbu „Kravín – pôrodnica s. č. 375“ prestavba
na halu pre ošípané zo dňa 25.06.2018, z výsledkov hodnotenia ktorej vyplýva, že na hranici
areálu PD Podlužany najvyššia koncentrácia amoniaku sa bude pohybovať pod hodnotu 50,0
μg.m3 , čo je 25 % limitnej hodnoty znečistenie.
Zároveň zo zámeru štúdie vyplýva, že znečistenie ovzdušia amoniakom v okolí objektu bude
po uvedení haly pre ošípané do prevádzky relatívne nízke. Najvyššia vypočítaná koncentrácia
NH3 sa vyskytuje pri labilných podmienkach (vysoké zdroje) a kritickej rýchlosti vzduchu.
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Najvyššia krátkodobá koncentrácia amoniaku dosahuje hodnotu 317,0 μg.m3,čo je cca 1,6 násobné prekročenie limitnej hodnoty. Technickými opatreniami je možné koncentráciu
amoniaku znížiť.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia
poľnohospodárstva, list číslo 2142/2019 zo dňa 22.01.2019:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako rezortný orgán
nemá zásadné pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „„Kravín pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“, navrhovateľa – Poľnohospodárske
družstvo Podlužany, IČO 00205567, 957 52 Podlužany.
Zároveň konštatujeme, že navrhovateľ Poľnohospodárske družstvo Podlužany, IČO
00205567, 957 52 Podlužany vo svojom zámere hodnotí vplyv navrhovanej činnosti na
životné prostredie v navrhovanej lokalite, na základe získaných výsledkov konštatuje, že pri
dodržaní opatrení navrhovaných na ochranu jednotlivých zložiek prostredia nie je predpoklad,
že dôjde k zhoršeniu kvality prostredia a činnosť nepredstavuje bezprostredné riziko
ohrozenia životného prostredia, zdravia obyvateľstva a majetku.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie
Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní:
V zákone stanovenom termíne doručili Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSŽP
v súlade s § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní svoje písomné stanoviská aj Združenie
domových samospráv, Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava, zaastúpené Marcelom Slávikom
(predseda ZDS) a Občianska iniciatíva občanov Podlužian zastúpená Ing. Miroslavou
Eibenovou.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle §
29 ods. 10 zákona o posudzovaní vyzval navrhovateľa na poskytnutie doplňujúcich informácií
k objasneniu požiadaviek a vysporiadanie sa s pripomienkami, uvedenými vo vyjadrení
Združenia domových samospráv zo dňa 16.01.2019 E-mailom zo dňa 17.01.2019
(elektronicky 21.01.2019) a Občianskej iniciatívy občanov Podlužian zo dňa 24.01.2019
osobné doručenie dňa 25.01.2019 .
Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie boli od
navrhovateľa Poľnohospodárske družstvo Podlužany doručené listy s prílohami, v ktorých sa
vysporiadava s vyššie uvedenými pripomienkami.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa ako aj vyjadrenie OÚ BN, OSŽP sú uvedené
pod jednotlivými pripomienkami dotknutej verejnosti.
8. Združenie domových samospráv (ďalej len ZDS), Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava,
zastúpené Marcelom Slávikom (predseda ZDS) list doručený E-mailom a elektronicky
21.01.2019:
VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „KRAVÍN - PÔRODNICA, S.Č. 375 PRESTAVBA NA HALU PRE OŠÍPANÉ“
K predstavenému dokumentu „Kravín - pôrodnica, s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané“
máme nasledovné pripomienky:
1.Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Z
predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Dopravné napojenie navrhovanej činnosti sa realizáciou zámeru nijako nezmení a zostane
existujúce. Riešenie dopravného napojenia navrhovanej činnosti je zrejmé z priložených
obrázkov.
Areál PD Podlužany je dopravne úrovňovo napojený na štátnu cestu III. triedy číslo1843 v
smere Podlužany - Prusy hlavným výjazdom zo severnej strany. Územie je s miernym
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východo-západným sklonom. Výškový rozdiel v rozsahu celého jeho vymedzenia nepresahuje
hranicu 11,0 metrov (214,00 – 225,00 m.n.m.).
Realizáciou nedochádza k navýšeniu počtu pracovníkov - nie je potrebné budovanie nových
parkovacích státí pre zamestnancov a návštevy. Prístup k jednotlivým objektom stavby bude
po jestvujúcich vnútorných areálových komunikáciách.
Ošípané, kŕmne zmesi, veterinárne a dezinfekčné prípravky používané pri chove sú privážané
do prevádzky cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami. Odvoz hnojovice je
cisternovými vozidlami.
Jestvujúce komunikácie sú postačujúce pre dovoz surovín, export zvierat a odpadov aj po
realizácii navrhovanej činnosti. Mimoareálová doprava má zabezpečenú väzbu na cestnú
sieť.Doprava zvierat na PD 27 kamiónov za rok. Priemer na deň: 0,074 ks - naložený kamión
smerujúci na PD, 0,074 ks - prázdny odchádzajúci z PD.
Doprava zvierat z PD 35 kamiónov za rok. Priemer na deň: 0,10 ks – prázdny kamión
smerujúci na PD, 0,10 ks - naložený odchádzajúci z PD.
Doprava krmiva na PD 22 kamiónov za rok. Priemer na deň: 0,06 ks – naložený kamión
smerujúci na PD a 0,06 ks - prázdnych odchádzajúcich z PD.
Doprava hnojovice autocisternami
Hnojovica sa vyváža prevažne trikrát do roka, pričom jeden vývoz trvá jeden maximálne dva
týždne. Vo výpočte je počítaný priemerný vývoz tri krát do roka pri predpokladanom počte 1
vozidlo /autocisterna/ pripadá 9 vývozov na vozidlo a deň, pričom jeden vývoz trvá 2 dni.
Priemer na deň: 9 ks - prázdnych vozidiel smerujúcich na PD, 9 ks – naložených
odchádzajúcich z PD počas obdobia vývozu t.j. celkom 6 dní za rok. V prípade vývozu
hnojovice na okolité polia okolo PD táto doprava nebude vedená smerom cez obec.
Doprava nákladnými vozidlami do 5 ton
Odvoz odpadov z prevádzky 30 vozidiel za rok. Priemer na deň: 0,082 ks – prázdne vozidlo
smerujúce na PD, 0,082 ks - naložené vozidlo odchádzajúce z PD. Odvoz komunálneho
odpadu je zabezpečený v rámci existujúcej prevádzky a navrhovanou činnosťou sa nemení.
Doprava smerujúca cez obec Podlužany celkom
- kamiónová doprava za deň : 0,234 ks/deň (t.j. 0,234 na PD a 0,234 z PD)
- doprava kamiónová počas obdobia vývozu hnojovice t.j. cca 6 dní v roku : 9,234 ks/deň (t.j.
9,234 na PD a 9,234 z PD)
- ostatné nákladné vozidlá za deň : 0,082 ks/deň /t.j. 0,082 na PD a 0,082 z PD/
Kapacita priľahlých aj vnútroareálových existujúcich a navrhovaných komunikácií je pre
tento počet dostatočná.
Z pohľadu celodennej premávky priľahlých verejných komunikácií a špeciálnecesty I. triedy č.
9 s intenzitou 13 434 áut/deň (údaj SSC z celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015) na ktorú
bude predmetná doprava smerovaná nepredstavuje významné navýšenie dopravného
zaťaženia. Požadovaný súlad s technickými normami ktoré uvádza Združenie domových
samospráv je vzhľadom k charakteru a rozsahu činnosti irelevantný.
2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky).
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Detto bod 1.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k bodu č. 1. a 2.:
Z hľadiska dopravného riešenia sa vyjadril príslušný cestný správny orgán (bez
pripomienok).
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
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Nie je predpoklad využívania verejnej dopravy pre návštevu predmetnej lokality verejnosťou,
nakoľko je jej vstup na dané územie z hľadiska bezpečnosti a hygieny prísne zakázaný.
Výnimku tvoria len samotní zamestnanci farmy, pre ktorých slúži autobusová zastávka cca
260 m od vchodu do areálu družstva. Niektorí pracovníci pre dopravu do zamestnania
využívajú individuálnu automobilovú dopravu, prípadne motocykel resp. bicykel. Navrhovaná
činnosť počíta aj po jej schválení s nezmeneným počtom pracovníkov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Zastávka hromadnej dopravy sa nachádza cca 260m od vchodu do areálu družstva.
Zámer riešenie verejnej dopravy nevyžaduje.
4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Realizáciou predmetného zámeru nedochádza k navýšeniu počtu pracovníkov – nie je
potrebné budovanie nových parkovacích státí pre zamestnancov a návštevy.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Predmetom zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní nie je overenie výpočtu
potrebného počtu parkovacích miest. Z hľadiska dopravného riešenia sa vyjadril príslušný
cestný správny orgán. Požiadavka nie je relevantná.
5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech
parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Detto bod 4.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP :
Nejedná sa o verejný či obecný priestor, ale o realizáciu zámeru v areáli PD, ktorá je
odčlenená riadnym oplotením a prístup verejnosti je obmedzený. Požiadavka je irelevantná.
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií
sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a
objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie
uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a
vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a
zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy
rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest www.ssc.sk/sk/Technickepredpisy- rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne
podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické
podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné
spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
V rámci predmetného zámeru sa neplánuje s výstavbou nových cestných komunikácií. Prístup
k jednotlivým objektom stavby bude po jestvujúcich vnútorných areálových komunikáciách.
Jestvujúce komunikácie sú postačujúce pre dovoz surovín, export zvierat a odpadov aj po
realizácii navrhovanej činnosti. Mimoareálová doprava má zabezpečenú väzbu na cestnú
sieť.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Riešenia, ktoré sú štandardne navrhované pri spracovaní dokumentácie pre stavebné
povolenie a realizačnej dokumentácie spĺňajú požiadavky platných STN a tiež spomínaných
technických predpisov.
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80%
podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15
min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej
recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto
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materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto
pripomienok.
• recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16
• kamenivo fr. 0-4 tr.A • geotextília netkaná protiropná
• separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
• výstužná geomreža
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Detto bod 4.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Požiadavka nie je v tomto prípade opodstatnená.
8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK
č.543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Posúdenie navrhovanej činnosti a jej vplyv nielen na územný systém ekologickej stability je
neoddeliteľnou súčasťou procesu EIA, pričom predložený zámer navrhuje aj opatrenia na
zmiernenie jeho nepriaznivých vplyvov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
K zámeru vydal stanovisko orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Z hľadiska
záujmov ochrany prírody a krajiny konštatoval, že do k.ú. Podlužany zasahujú územia
zaradené do sústavy NATURA 2000 – územie európskeho významu Kňaží stôl SKUEV0275 a
Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy SKCHVU028. Navrhovaná činnosť je na
pozemkoch mimo chránených území a podľa zákona tu platí prvý stupeň ochrany. Vzhľadom
na polohu a charakter navrhovanej činnosti odporúča vysadiť izolačný pás zelene zo stromov
a prioritne použiť pôvodné druhy drevín. Požiadavka na spracovanie samostatného
dokumentu ochrany prírody v danej lokalite nie je opodstatnená.
9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016
Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Dotknuté územie predstavuje činný areál poľnohospodárskeho družstva. V zámere je jasne na
viacerých miestach konštatované, že k záberu pozemkov mimo areál družstva nedôjde
a činnosť bude obmedzená iba na jestvujúce územie existujúceho areálu. Predmetným
zámerom je riešená iba zmena existujúcej stavby “Kravín – pôrodnica“, s.č. 375 na Halu pre
ošípané, ktorá bude slúžiť na ustajnenie a chov hospodárskych zvierat v celkovom počte 682
chovných ošípaných vo váhovej kategórii 30 – 130 kg. Jedná sa o rozostavanú stavbu.
Riešenie využíva existujúce prípojky na verejné inžinierske siete a na areálové rozvody
inžinierskych sietí. Nie je potrebné budovať nové prípojky IS na rozvody verejných
inžinierskych sietí. Prestavba ďalej nepredpokladá úpravy ostatných existujúcich areálových
rozvodov inžinierskych sietí. Existujúce betónové a asfaltové komunikácie budú bez zmien.
Predmetná činnosť nepredpokladá výruby ani zásahy do existujúcej zelene v okolí. Samotná
povaha činnosti nedáva priestor na realizáciu nových sadových úprav, prácu s pôdou ba
dokonca sa ani neuvažuje so zakladaním trávnikov v dotknutom území. Požiadavku na
dodržiavanie uvedených technických noriem preto z uvedených dôvodov považujeme za
neopodstanenú.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Územie navrhovanej činnosti je vedené ako zastavané plochy a nádvoria a navrhovaná
činnosť nepredpokladá výruby ani zásahy do existujúcej zelene v okolí. Samotná povaha
činnosti nedáva priestor na realizáciu nových sadových úprav, prácu s pôdou , navrhovateľ
ani neuvažuje so zakladaním trávnikov v dotknutom území, preto je táto požiadavka
irelevantná.
10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
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Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Ustanovenia zákona č. 364/2004 Z .z. o vodách (vodný zákon), ktoré by mohli byť predmetnou
činnosťou nejakým spôsobom dotknuté budú dodržané.
11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o
hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s
posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)

Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Predmetná posudzovaná činnosť nie je v území nová, ale je už dlhodobo prevádzkovaná.
Počas minulej prevádzky posudzovanej činnosti, ale aj v súčasnosti bolo a aj je dôsledne
dbané na ochranu podzemných aj povrchových vôd. Prevádzkovateľ družstva svojou
činnosťou dlhodobo preukazuje, že je schopný účinne zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých
látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd, nakoľko taká situácia počas doterajšej
prevádzky zatiaľ nenastala. Aktuálny stav podzemných a povrchových vôd spolu s posúdením
vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie je povinnou súčasťou predmetnej
dokumentácie EIA a požiadavku na správu o hospdárení s vodou preto považujeme minimálne
za duplicitnú.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k bodu 10. a 11.:
Dodržiavanie vodného zákona je povinnosťou navrhovateľa aj prevádzkovateľa stavby.
Posúdenie vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie je povinnou súčasťou Zámeru.
V predloženom Zámere kap. 4.10. sa navrhujú opatrenia na zmiernenie nepriaznivých
vplyvov. Opatrenie je zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.
12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7
Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská
transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smerniceu/).
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Detto bod 11.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Projekt bude vypracovaný oprávnenou osobou a teda sa predpokladá súlad so všeobecne
právnymi predpismi a záväznými smernicami. Opatrenie je zahrnuté v podmienkach
rozhodnutia.
13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Najbližšiu existujúcu obytnú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej
činnosti charakterizuje z hľadiska hlukových a rozptylových pomerov intravilán obce
Podlužany. Z hľadiska dendrologického posudku a svetlotechnického posudku je táto
požiadavka vzhľadom k charakteru a rozsahu navrhovanej činnosti irelevantná.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
V Zámere je vplyv na obyvateľstvo popísaný v kap. 3.7.. Najbližšie obytné budovy od haly sú
227 m a od nádrží na hnojovicu sú 142 m.
K zámeru vydal záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Trenčíne. Aj na základe jeho
stanoviska pokladáme požiadavku na osobitné posúdenie hlukových a rozptylových vplyvov,
vypracovanie dendrologického a svetlotechnického posudku za neopodstatnenú.
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Realizáciou navrhovanej činnosti nevzniknú nové prvky v krajinnej štruktúre širšieho územia
a nezmení sa funkčné využitie krajiny ani obrazu krajiny. Projekt nepredpokladá negatívny
alebo rušivý vplyv na krajinu. Navrhovaná činnosť bude začlenená do existujúceho areálu
určeného pre živočíšnu výrobu rešpektujúc zónu obytnej zástavby a nebude mať vplyv na
štruktúru a scenériu krajiny.
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Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Pripomienka je splnená.
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Budovanie lokálneho parčíka, zatrávnených ihrísk, či outdoorových cvičísk je v tomto prípade
neopodstatnené, nakoľko sa nejedná o verejne prístupný areál, ale o komerčnú prevádzku,
ktorej účel vylučuje nekontrolovaný pohyb osôb v hraniciach areálu. Budovanie parčíku
v okolí zámeru vylučujú vlastnícke vzťahy a rozvojové plány dotknutej obce.
16. Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to
najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním
s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry
podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Sadové úpravy navrhovanej stavby budú predmetom nadväzujúcej projektovej dokumentácie, pričom
táto pripomienka sa v nej zohľadní v miere primeranej účelu stavby.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Nejedná sa o tvorbu verejného obecného priestoru, ale o realizáciu zámeru v areáli
poľnohospodárskeho družstva. Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny odporúča
vysadiť v areáli PD na vhodnom mieste izolačný pás zelene zo stromov a do výsadby použiť
prioritne pôvodné druhy drevín. Pripomienka sa akceptuje pre ďalšie povoľovacie konanie.
17. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík
vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých
smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a
návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska
stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne
začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Detto bod 15.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k bodu č. 15. a 16.:
Nejedná sa o tvorbu verejného obecného priestoru, ale o realizáciu zámeru v areáli
poľnohospodárskeho družstva. Požiadavka je neopodstatnená.
18. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
V rámci realizácie predmetného zámeru nedôjde k výrubu drevín, požiadavka na náhradnú
výstavbu je preto irelevantná.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Realizácia činnosti si nevyžaduje výrub drevín, pri ktorom vzniká povinnosť náhradnej
výsadby. Požiadavka je neopodstatnená.
19. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy
minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemneplanovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviskap okyny /standardy minimalnej
vybavenosti -obci-pdf-1-95-mb)
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Detto bod 18, 15 a 16.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Nejedná sa o tvorbu verejného obecného priestoru, ale o realizáciu zámeru v areáli
poľnohospodárskeho družstva. Požiadavka je neopodstatnená.
20. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Detto bod 15 a 18.
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Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Realizácia činnosti si nevyžaduje výrub drevín, pri ktorom vzniká povinnosť náhradnej
výsadby. Požiadavka je neopodstatnená.
21. Na vertikálne plochy žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto
aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Sadové úpravy navrhovanej stavby budú predmetom nadväzujúcej projektovej dokumentácie, pričom
táto pripomienka sa v nej zohľadní v miere primeranej účelu stavby.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Pripomienka sa akceptuje pre ďalšie povoľovacie konanie.
22. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením
vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je
navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do
projektovej dokumentácie zámeru.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť je plne v súlade so "Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy"a to najmä z hľadiska jej opatrení na horninové prostredie,
pedosféru, biodiverzitu, sídelné prostredie a zdravie obyvateľstva. Na základe analýz
a vyhodnotenia zraniteľnosti a potenciálnych rizík všetkých kľúčových oblastí boli cielene
navrhnuté opatrenia, ktoré budú realizované na zníženie zraniteľnosti resp. zvýšenie
reziliencie dotknutého územia a jeho okolia. Predmetné opatrenia sú uvedené v rámci záveru
– kapitola IV.10.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
K zámeru navrhovanej činnosti sa vyjadril príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, orgán
ochrany ovzdušia, orgán ochrany verejného zdravia, orgán na úseku civilnej ochrany
a žiaden nemal k navrhovanej činnosti zásadné pripomienky resp. požiadavku na
prepracovanie zámeru s ohľadom na opatrenia vyplývajúce zo Stratégie.
Konkrétne stavebné a technické riešenia budú v projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie, za ktorej správnosť zodpovedá oprávnená osoba, a preto je možné predpokladať,
že navrhovaná činnosť bude realizovaná v intenciách s navrhovanými opatreniami uvedenými
v Stratégii. Požiadavka je zahrnutá v podmienkach rozhodnutia.
23. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité
aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Detto bod 15 a 17.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Typ konštrukcie haly vylučuje realizáciu zatrávnenej strechy. Sadové úpravy môžu byť riešené
v ďalšom povoľovacom procese.
24. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika
vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické
parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-zpovrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových
záhrad.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Dažďové vody zo striech prestavovaných objektov budú tak ako doteraz zvedené do
existujúcej areálovej dažďovej kanalizácie. Dažďové vody v areáli prevádzky sú zvedené do
existujúceho retenčno-odparovacieho rigolu vedeného smerom na juh popri zastavanom
území obce.
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Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
V podmienkach rozhodnutia pre ďalší povoľovací proces je uvedená požiadavka odvedenia
dažďových vôd zo strechy objektu do podzemných vôd prostredníctvom vsakovacieho(cích)
objektu(ov).
25. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Požiadavka bude splnená v ďalšom stupni projektovej prípravy.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Statika nie je predmetom posudzovania vplyvov na ŽP. Statické posúdenie stavby bude
predmetom ďalšieho povoľovacieho konania.
26. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z.
„objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Zámer je okrem nulového variantu predložený v dvoch navrhovaných variantoch.
Variant A rieši prekrytie nádrže na hnojovicu fóliou, čím dôjde až k 60% zníženiu
koncentrácie NH3.
Základom riešenia variantu B je variant A avšak oproti nemu je v tomto riešení navrhnuté
prekrytie nádrže na hnojovicu slamou, čím by došlo k 40% zníženiu koncentrácie NH3.
Ostatné charakteristiky variantu B sú totožné s variantom A.
Existujúce inžinierske siete a napojenia na verejné rozvody majú dostatočnú kapacitu pre oba
varianty navrhovaného zámeru a nie je potrebné budovať nové prípojky na verejné rozvody
inžinierskych sietí.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Zámer je okrem nulového variantu predložený v dvoch navrhovaných variantoch. Požiadavka
je neopodstatnená.
26. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a
odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
V rámci navrhovanej činnosti nevznikne potreba budovania nových parkovacích miest a ani
kanalizácie s potrebou ORL.
Existujúce inžinierske siete a napojenia na verejné rozvody majú dostatočnú kapacitu pre oba
varianty navrhovaného zámeru a nie je potrebné budovať nové prípojky na verejné rozvody
inžinierskych sietí.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Prestavba si vyžiada úpravu hnojovicovej nádrže aj existujúceho areálového rozvodu
kanalizácie. Ostatné existujúce napojenia na areálové rozvody inžinierskych sietí – vodovod s
pitnou vodou, splašková a dažďová kanalizácia sa navrhovanými stavebnými úpravami
nemenia a nie je potrebné budovať nové prípojky inžinierskych sietí.
27. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Požiadavku na vypracovanie aktuálneho geologického prieskumu považujeme za
neopodstatnenú, nakoľko rýchlosť geologických procesov, ktoré sa podieľali na vzniku
súčasnej geologickej stavby nedáva predpoklad pre výrazné zmeny v geologickej stavbe oproti
stavu, ktorý bol opísaný predchádzajúcimi geologickými prieskumami. Výsledky týchto
prieskumov sú stručne zhrnuté v kapitole III.1.2. zámeru tak ako aj hydrogeologická situácia
na danej lokalite.
Zistené údaje z geologických a hydrogeologických prieskumov a ich porovnanie s reálnym
súčasným stavom slúžili ako solídny základ pre objektívnu analýzu predpokladaných vplyvov
navrhovanej činnosti na geologické a hydrogeologické pomery. Preto akýkoľvek geologický
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alebo hydrogeologický prieskum už známeho územia by bol vzhľadom na svoju duplicitu
zbytočný, bez prínosu nových informácii.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Požiadavka nie je opodstatnená
28. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a
odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
V rámci navrhovanej činnosti nevznikne potreba budovania nových parkovacích miest a ani
kanalizácie s potrebou ORL.
Existujúce inžinierske siete a napojenia na verejné rozvody majú dostatočnú kapacitu pre oba
varianty navrhovaného zámeru a nie je potrebné budovať nové prípojky na verejné rozvody
inžinierskych sietí.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Požiadavka nie je opodstatnená
29. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Obec Podlužany nemá spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu, ani miestny územný
systém ekologickej stability. Vychádzajúc z nadradenej dokumentácie (Územný plán veľkého
územného celku Trenčianskeho kraja) a zároveň z faktu že posudzované územie slúžilo aj
v minulosti pre živočíšnu výrobu, možno konštatovať, že nejde o činnosť novú.
Prevádzkovanie danej činnosti nie je v rozpore s platnými územnoplánovacími dokumentmi.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Areál, v ktorom sa má vykonávať navrhovaná činnosť, sa nachádza v území, ktoré slúžilo aj
v minulosti pre živočíšnu výrobu. Prevádzkovanie danej činnosti nie je v rozpore s Územným
plánom veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.
30. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností
vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: https: //www. enviroportal.sk /podnikatel
/odpad/povinnosti-podnikatela.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Ustanovenia zákona o odpadoch č. 79/2015 budú dôsledne dodržané.
V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú odpady vznikajúce prevádzkou
navrhovanej činnosti zaradené nasledovne:
Zmesový komunálny odpad (O) a vyseparované zložky komunálnych odpadov odváža v zmysle
zákona o odpadoch oprávnená organizácia.
Pri prevádzke chovu hospodárskych zvierat je potrebné počítať aj s úhynom zvierat.
Množstvo uhynutých zvierat je obvykle stanovený priemerným percentom z celkového stavu
zvierat na PD.
Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby a následne aj počas prevádzky PD bude
zosúladený s právnymi požiadavkami odpadového hospodárstva.
Snahou prevádzkovateľa je dosiahnuť čo najväčšiu mieru druhotného využitia tohto odpadu
(papier, plasty).
V rámci areálu PD je vyčlenený priestor, kde sa vzniknuté odpady zhromažďujú na
nevyhnutný čas do doby ďalšieho nakladania s nimi.
31. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
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- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Detto bod 30.
32. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú
vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú
mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Konkrétne materiálové vyhotovenie stavby bude riešené v ďalších stupňoch projektovej
prípravy a nie sú predmetom EIA. Použitie materiálov zo zhodnocovaných odpadov bude
uprednostňované.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k bodu 30., 31. a 32. : Jedná sa o legislatívnu požiadavku,
vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov a je teda povinnosťou
navrhovateľa, realizátora stavby a prevádzkovateľa konať v súlade so zákonom o odpadoch.
K zámeru sa vyjadril orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (bez pripomienok).
33. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http:
//www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registreazoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Organizačné a prevádzkové opatrenia navrhované v kapitole IV.10.3. predmetného zámeru
vychádzajú mimo iné aj z uvedeného dokumentu.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Právnu úpravu v oblasti nakladania s odpadmi musí prevádzkovateľ dodržiavať, vrátane
požiadaviek a záväzných opatrení POH SR. Detaily a podrobnosti budú spresnené v
nasledujúcich stupňoch povoľovacieho konania.
34. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Po schválení navrhovanej činnosti budú implementované opatrenia na predchádzanie
havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií
odlišných od podmienok bežnej prevádzky:
Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy,
priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy zaznamenávať
v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a
osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného odstránenia danej havárie a prijatých opatrení
na predchádzanie obdobných porúch a havárií, o každej havárii spísať zápis a vyrozumieť
o nej príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými predpismi.
Dodržiavať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku
škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich
úniku (Havarijný plán).
Pri zistení úniku škodlivých látok v areáli prevádzky, ku ktorým môže dôjsť v rámci dopravy
z motorových prostriedkov (doprava kŕmnych zmesí, vývoz hnojovice a pod), okamžite ho
zasypať absorpčným materiálom, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v
nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou
osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.
Zabezpečiť, aby boli všetky nádrže odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené,
pravidelne ich ošetrovať nátermi na to určenými aj z vonkajšej strany.
Bezodkladne ohlasovať povoľujúcemu orgánu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti
v prevádzke.
Zabezpečiť preškolenie zamestnancov nakladajúcich so škodlivými látkami a prípravkami
oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.
Počas výstavby je povinnosťou investora a stavebného dozoru vytvoriť na stavbe podmienky
na zaistenie bezpečnosti pracovníkov v zmysle platných zákonov, nariadení a vyhlášok.
Kvôli predchádzaniu pracovných úrazov treba dodržať nasledujúce všeobecné predpisy:
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Len technicky bezchybné zariadenia je možné uviesť do prevádzky.
Zariadenia môžu obsluhovať iba ľudia s vyhovujúcou odbornou prípravou.
Údržbu môžu vykonávať iba ľudia s odbornou spôsobilosťou.
Opravu je možné vykonávať iba na zariadení mimo prevádzky, keď je vypnutý prúd.
Namontované bezpečnostné zariadenie odstrániť je zakázané.
Používanie predpísaných ochranných pracovných pomôcok je povinné.
Všetky neobvyklé fungovania treba ihneď hlásiť zodpovednému pracovníkovi.
Bezpečnostné vybavenie treba neustále kontrolovať, udržiavať, doplňovať a v prípade
potreby vymeniť.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Všetky druhy dokumentov, ktoré vyplynú z požiadaviek dotknutých orgánov, budú
vypracované v nasledujúcich stupňoch povoľovania. Uvedený dokument nie je predmetom
posudzovania vplyvov na životné prostredie a preto je požiadavka v tejto fáze bezpredmetná.
K zámeru vydal stanovisko príslušný orgán okresného úradu odbor krízového riadenia bez
námietok.
35. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v
podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké
dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa
dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu
a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Budovanie nehnuteľných umeleckých diel neoddeliteľných od samotnej stavby (socha,
plastika, reliéf, fontána a pod. je v tomto prípade irelevantné, nakoľko sa nejedná o verejne
prístupný areál, ale o komerčnú prevádzku, ktorej účel vylučuje nekontrolovaný pohyb osôb
v hraniciach areálu.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Požiadavky na inštaláciu umeleckého diela, ako sú definované, nespĺňajú ustanovenia zákona
č. 24/2006 Z. z. o EIA a sú irelevantné vo vzťahu k zisťovaciemu konaniu aj vo vzťahu k
obsahu a rozsahu navrhovanej činnosti.
36. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť sa dotýka len parciel existujúcej prevádzky v rámci areálu PD
Podlužany. Z hľadiska druhu dotknutých parciel sa jedná o Zastavané plochy a nádvoria
a ornú pôdu. Vzhľadom k charakteru navrhovanej činnosti, nedôjde jej realizáciou k záberu
poľnohospodárskej ani lesnej pôdy mimo existujúci areál PD Podlužany.
37. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Detto bod 34.
38. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Detto bod 34.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k bodu 34., 35. a 36.: Navrhovaná činnosť sa bude realizovať
v areáli PD, k záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde.
39. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie,
územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako
známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní
písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových
samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na
priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu
týchto pripomienok.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Uplatňovanie predmetných práv pre Združenie domových samospráv bude v kompetencii
príslušných orgánov jednotlivých konaní.
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Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Združenie domových samospráv prejavilo záujem v konaní uplatnením postupu podľa § 24
ods. 4 zákona o posudzovaní a teda má postavenie účastníka konania v tomto konaní aj
v nasledujúcich povoľovacích konaniach.
Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v
zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru
„Kravín - pôrodnica, s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané“ podľa tohto zákona
prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so
spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne
navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v
podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.
Doplňujúce informácie navrhovateľa:
Ako navrhovateľ v súčinnosti so spracovateľom Zámeru „Kravín - pôrodnica, s.č. 375 prestavba na halu pre ošípané“ chceme príslušný orgán upozorniť na zjavné zneužívanie
postavenia verejnosti podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z.z. Združením domových
samospráv, ktoré v rámci celého územia SR zasiela k dokumentáciám EIA takmer totožné
stanoviská, pričom je evidentné, že tieto dokumentácie ani nepreštudovali o čom svedčí aj toto
stanovisko, na ktoré reagujeme. Chceli by sme týmto požiadať Okresný úrad Bánovce nad
Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie aby v tomto aj vo všetkých nasledujúcich
konaniach v rámci zákona č. 24/2006 Z. z. ako aj Správneho poriadku vylúčilo Združenie
domových samospráv ako aj jeho predsedu a členov ako účastníka konania nakoľko nie je
predmetnými činnosťami nijako dotknuté, pričom neúmerne zaťažuje nielen spracovateľov
dokumentácií EIA ale aj navrhovateľov posudzovaných činností a v neposlednom rade štátnu
a verejnú správu!!!
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Združenie domových samospráv prejavilo záujem v konaní uplatnením postupu podľa § 24
ods. 3 písm. d) zákona o posudzovaní a teda má postavenie účastníka konania v tomto konaní
aj v nasledujúcich povoľovacích konaniach.
V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho
konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Kravín - pôrodnica, s.č. 375 - prestavba
na halu pre ošípané“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie
jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a
zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm. a zákona EIA.
Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13
zákona EIA č.24/2006 Z. z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu
EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:
- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými
normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo
zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastených drevín s
veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi
úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej
stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia
a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením
vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na
jeho stránke https://www.protisuchu.sk/#section-features.
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmernenia
-oznamenia -stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb).
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- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU,
PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ
VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
nebezpečných látok do pôdy,
podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do
verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím
vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj
zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7
Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská
transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smerniceu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav
podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na
životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v
dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
Žiadame preukázať splnenie záujmov
ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a
ostatných vodných stavieb.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia
vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Jednotlivé body vyjadrenia Združenia domových samospráv Okresný úrad Bánovce nad
Bebravou, OSŽP vyhodnotil na základe doplňujúcich informácií od navrhovateľa.
Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané
prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti
životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti teda
príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou sú opodstatnené, preto nemohol
vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovanej činnosti
podľa zákona o posudzovaní prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania,
odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer
komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia. Výstupom zisťovacieho
konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o
posudzovaní, čo OÚ BN, OSŽP s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom
prihliadal na kritéria stanovené zákonom o posudzovaní a stanoviská doručené k zámeru
navrhovanej činnosti /§29 ods. 3 a príloha č. 10/. Účelom zákona o posudzovaní je získať
odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov,
nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie stavby v rozsahu kompetencií
stavebného úradu.
Relevantné podmienky, ktoré obsahovalo vyjadrenie k doplňujúcej informácii a k podkladom
rozhodnutia, zahrnul OÚ BN, OSŽP do podmienok rozhodnutia.
9. Občianska iniciatíva občanov Podlužian zastúpená Ing. Miroslavou Eibenovou, list zo
dňa 24.01.2019:
Občania Podlužian kategoricky nesúhlasia s predmetným zámerom PD Podlužany a
neželajú si chov prasiat v intraviláne obce, čo vyjadrili aj v Petícii občanov v októbri 2017.
Chov hospodárskych zvierat bol v obci ukončený asi pred 6 rokmi, takže sa nejedná o
pokračovanie v chove. Od tej doby sa v blízkosti areálu družstva postavilo cca 40 nových
rodinných domov, keďže stavebníkom bolo oznámené, že sa chov ukončil. Najbližšie rodinné
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domy sú od najväčšieho zdroja znečistenia vzdialené len 142 metrov. Obec sa nachádza v
Bebravskej nive, čo zhoršuje rozptylové podmienky.
Už v minulosti pri chove hovädzieho dobytka sa najmä na dolnom konci obce šíril
nepríjemný až neznesiteľný zápach. Močovka sa vylievala aj mimo hnojných plánov na polia
bez zapravenia do pôdy. Z hnojovej jamy nad dedinou vytekala močovka smerom k cintorínu.
Hnojovica sa vyvážala aj cez zastavané územie obce, dokonca aj v nočných hodinách. Preto si
myslíme, že predložené opatrenia v zámere nebudú naplnené.
Objekty pre chov ošípaných sú chrakterizované ako objekty s najviac dráždivou výrobou.
Pri chove ošípaných je znečistenie ovzdušia pachovými látkami veľmi intenzívne a vytvára
podmienky pre množenie hmyzu a šírenie choroboplodných zárodkov, najmä pri vyššej
teplote ovzdušia. Zápach vznikajúci pri chove ošípaných a manipulácii s hnojovicou sa
nebude dotýkať len obce Podlužany, ale sa dotkne aj priľahlých obcí a mesta Bánovce nad
Bebravou. Podľa odborníkov patrí chov hospodárskych zvierat medzi významných
znečisťovateľov ovzdušia emisiami amoniaku a iných nebezpečných látok. Touto činnosťou
sa kvalita ovzdušia v obci výrazne zhorší.
Už v súčasnej dobe je doprava smerujúca cez dedinu na družstvo a späť neúnosná. Zvýšila
sa hlučnosť, prašnosť, otrasy narúšajú statiku domov. Výjazd z novej obytnej štvrte Šíraviny
je vedený priamo na cestu 3. triedy od PD Podlužany a hrozí kolízia áut aj chodcov.
Zrealizovaním predmetnej činnosti by sa situácia v obci ešte zhoršila nárastom počtu
prechádzajúcich vozidiel.
Podľa Ústavy SR a iných zákonov majú občania právo na priaznivé životné prostredie a
predmetnou činnosťou určite dôjde k jeho zhoršeniu. V blízkosti PD Podlužany býva
množstvo ľudí s malými deťmi, ktorým znečistenie ovzdušia chovom prasiat a iných
príslušných činností zhorší kvalitu životného prostredia zapáchajúcimi a dráždivými plynmi.
Podľa nás veľkochov prasiat do obce nepatrí a nedá sa eliminovať žiadnymi opatreniami.
Narušením ekologickej stability okolitej krajiny bude negatívne ovplyvnený turistický
ruch a tiež budú ohrozené letové a migračné trasy vtákov. PD Podlužany sa nachádza v
blízkom okolí niekoľkých významných chránených území v 5. stupni ochrany a hranice
vtáčieho územia SKCHVU028 Strážovské vrchy.
Predmetným Zámerom PD Podlužany dôjde okrem negatívnych vplyvov na životné
prostredie aj k znehodnoteniu majetkových pomerov občanov znížením cien nehnuteľností a
pôdy v tejto oblasti.
Plánovanou činnosťou dochádza k porušeniu ústavných práv občanov obce na priaznivé
životné prostredie, ustanovení Občianskeho zákonníka , VZN 3/2014 obce Podlužany a iných
súvisiacich predpisov a nariadení.
Máme obavy, že daný chov bude len odštartovaním veľkochovu ošípaných, nakoľko v zámere
navrhovateľ plánuje rekonštrukciu ostatných priestorov pre ustajnenie ošípaných ( str. 16,
bod 9.). Myslíme si, že čistota životného prostredia a jeho vplyv na zdravý vývoj
obyvateľstva by mal byť nadradený nad ostatnými záujmami. Na území SR sa nájde veľa
opustených poľnohospodárskych objektov mimo zastavaných území obce, ktoré môže
Polnovakia Agrar využiť na daný účel.
Žiadame zastavenie zisťovacieho konania k Zámeru, nakoľko v súčasnej dobe je obcou
Podlužany zverejnené Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby „Kravín pôrodnica s.č. 375
– prestavba na halu pre ošípané“, nakoľko predmetná stavba bola realizovaná bez príslušných
povolení a pred zverejneným Zámerom navrhovanej činnosti Kravín pôrodnica s.č. 375 –
prestavba na halu pre ošípané“ ešte v roku 2017.
Ak by sa predmetná činnosť v tomto zisťovacom konaní z vyššie uvedených dôvodov
nezastavila žiadame posudzovať danú činnosť podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
Doplňujúce informácie navrhovateľa (list zo dňa 11.02.2019):
Areál PD Podlužany je súčasťou poľnohospodárskej prvovýroby od roku 1950, pričom
sa tu realizovala ako rastlinná tak aj živočíšna výroba. Chovalo sa tu 1400 ks ošípaných a
650 ks hovädzieho dobytka. Tvrdenie, že chov hospodárskych zvierat v obci bol ukončený, je
nepodložené a nejestvuje preň žiaden objektívny dôvod. K prerušeniu chovu hospodárskych
zvierat došlo v roku 2014 z dôvodu v tom čase nízkej efektívnosti výroby mlieka, pričom
ziskami z rastlinnej výroby nebolo možné pokryť straty, ktoré vznikali pri výrobe mlieka.
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V súčasnom období kedy sa konsoliduje trh s mliekom je možné z podnikateľského
hľadiska uvažovať o pokračovaní v chove hovädzieho dobytka mliekového typu.
V stanovisku sa uvádza, že v blízkosti areálu družstva bola realizovaná nová výstavba
rodinných domov, keďže stavebníkom bolo oznámené, že sa chov ukončil. V tejto súvislosti
predpokladáme, že ide o IBV Šíraviny pre 32 rodinných domov, konanie o umiestnení stavby
z roku 2013, pričom z dokumentov zverejnených na stránke Obce Podlužany je zrejmé, že
projekcia a získavanie dokladov potrebných pre územné konanie začal najneskôr v roku 2012
(príloha č. 01). V rámci povoľovacieho konania pre uvedenú novú výstavbu bolo zvolané
miestne prerokovanie (presný názov formy a dátum stretnutia a zápisnicu z prerokovania by
mohla doplniť Obec Podlužany, išlo o prerokovanie pripomienok účastníkov predmetného
konania), na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti PD Podlužany, ktorá v konaní
vystupovala ako sused povoľovanej výstavby. Na prerokovaní zástupca spoločnosti (vtedajší
riaditeľ) uviedol, že s výstavbou nových rodinných domov súhlasí, ale zároveň trvá na tom
aby stavebníci boli informovaní v blízkosti akého subjektu sa pozemky pre nové rodinné domy
nachádzajú t.j. že ide o subjekt, ktorý sa zaoberá poľnohospodárskou výrobou, do ktorej patrí
rastlinná aj živočíšna výroba. Zástupca spoločnosti zároveň trval na tom aby toto jeho
vyjadrenie bolo zadokumentované v zápisnici z prerokovania.
PD Podlužany sa stali v roku 2016 súčasťou veľkej poľnohospodárskej skupiny
Polnovakia Agrar, ktorá sa zaoberá poľnohospodárskou rastlinnou a živočíšnou výrobou.
V rámci živočíšnej výroby sa zaoberá najmä chovom ošípaných.
Skupina Polnovakia Agrar svojimi produktmi rastlinnej výroby v maximálnej miere
pokrýva potreby vstupov (krmivá) vlastnej živočíšnej výroby a následne medziprodukt
živočíšnej výroby – hnojovicu - využíva pre potreby najmä vlastnej rastlinnej výroby a to v
súlade so zákonom o hnojivách 136/2000 Z.z. v znení nasl. noviel. tak aby zabezpečila trvalú
kvalitu obhospodarovanej pôdy ako výrobného prostriedku svojej rastlinnej výroby aby sa
zachovala jej biologická rozmanitosť, úrodnosť, schopnosť obnovy a schopnosť plniť všetky
funkcie.
Na všetkých prevádzkach určených pre chov ošípaných sa v rámci skupiny Polnovakia
Agrar používajú najlepšie dostupné technológie (BAT) pre chov ošípaných, ktoré stanovuje
medzinárodná smernica EU a slovenská legislatíva, pričom ich podstatným cieľom je
v maximálnej možnej miere znižovanie nepriaznivých dopadov na životné prostredie. Ako
príklad uvádzame, že sa pre chov ošípaných v rámci skupiny využívajú len certifikované
kŕmne zmesi, ktoré obsahujú biotechnologické prípravky na znižovanie obsahu amoniaku.
Chov ošípaných na Slovensku je zároveň prísne kontrolovaný a to najmä prostredníctvom
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a Úradu verejného zdravotníctva.
Pre potreby Zámeru bola vypracovaná štúdia, ktorú spracovala odborne spôsobilá
a nezávislá osoba doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc. a k zámeru vydal súhlasné záväzné
stanovisko aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, ktorý si závery rozptylovej
štúdie osvojil. Štúdia zvlášť hodnotí vnútorné priestory v maštali a vonkajšie priestory. Pre
posudzovanie dopadov na životné prostredie je podstatná informácia, že: „Najvyššie
krátkodobé i priemerné ročné koncentrácie amoniaku sa vyskytujú v okolí nádrže na
hnojovicu. Čuchová hranica aj imisný limit pre NH3 budú prekročené pri najnepriaznivejších
podmienkach v tesnej blízkosti nádrže na hnojovicu. Na hranici areálu PD Podlužany
najvyššia koncentrácia NH3 sa bude pohybovať pod hodnotou 50,0 µg.m-3, čo je 25,0 %
limitnej hodnoty.“ a ďalej „Znečistenie ovzdušia amoniakom v okolí objektu bude po uvedení
haly pre ošípané do prevádzky relatívne nízke. Najvyššia vypočítaná koncentrácia NH3 sa
vyskytujú pri labilných podmienkach (vysoké zdroje) a kritickej rýchlosti vetra. Najvyššia
krátkodobá koncentrácia amoniaku dosahuje hodnotu 317,0 µg.m-3, čo je cca 1,6 násobné
prekročenie limitnej hodnoty.“
Pre účely rozptylovej štúdie bola nádrž na hnojovicu posudzovaná ako otvorená, bez
prekrytia. V štúdii sa ďalej uvádza: „V prípade, ak nádrž na hnojovicu bude prekrytá pevným
poklopom koncentrácia NH3 sa zníži o 80 %, v prípade prekrytia fóliou o 60 % a v prípade
prekrytia povrchu nádrže slamou, LECA alebo iným materiálom o 40 %.
Pri použití ktoréhokoľvek vyššie uvedeného spôsobu prekrytia bude dosiahnuté zníženie
najvyššej krátkodobej koncentrácie amoniaku pod limitnú úroveň, ktorá je 200 µg.m-3. Zámer
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je predložený v dvoch variantoch A a B pričom obe alternatívy zahŕňajú prekrytie
nádrže, ktoré zníži krátkodobé i priemerné ročné koncentrácie amoniaku.
Variant A rieši prekrytie nádrže na hnojovicu fóliou, čím dôjde až k 60% zníženiu
koncentrácie NH3. Vo Variante B je navrhnuté prekrytie nádrže na hnojovicu slamou, čím by
došlo k 40% zníženiu koncentrácie NH3. Ostatné charakteristiky Variantu B sú totožné s
Variantom A.
V stanovisku sú ďalej uvedené obavy v súvislosti s dopravou, ekologickou stabilitou,
turistickým ruchom, letovými a migračnými trasami vtákov, chránenými územiami, cenami
nehnuteľností a pôdy. V tejto súvislosti uvádzame, že predložený Zámer „„Kravín –
pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“ je vypracovaný v súlade so zákonom
24/2006, pričom sú v ňom zhodnotené všetky relevantné vplyvy a dopady.
Posudzované územie nijako nezasahuje do existujúcich prvkov územného systému
ekologickej stability (ÚSES), ani do žiadnych chránených území. Najbližším prvkom ÚSES je
biokoridor toku Bebravy (regionálny biokoridor), ktorý je od miesta realizácie vzdialený
760m. Najbližšia hranica chráneného vtáčieho územia SKCHVU028 Strážovské vrchy sa
nachádza minimálne 2700 m od hranice posudzovaného územia, minimálna vzdialenosť
dotknutého územia od západnej hranice územia európskeho významu SKUEV0275 Kňaží stôl
je 1050m a od prírodnej pamiatky potok Machnáč je hranica farmy vzdialená minimálne
3170m. Z uvedených informácii, ktoré sú tiež uvedené v zámere jasne vyplýva, že
posudzovaná činnosť nebude mať vplyv na žiadne chránené územie, neovplyvní migračné
trasy vtákov a nijako nenaruší súčasný územný systém ekologickej stability.
V stanovisku sa ďalej uvádza: „Máme obavy, že daný chov bude len odštartovaním
veľkochovu ošípaných, nakoľko v zámere navrhovateľ plánuje rekonštrukciu ostatných
priestorov pre ustajnenie ošípaných ( str. 16, bod 9.). Myslíme si, že čistota životného
prostredia a jeho vplyv na zdravý vývoj obyvateľstva by mal byť nadradený nad ostatnými
záujmami. Na území SR sa nájde veľa opustených poľnohospodárskych objektov mimo
zastavaných území obce, ktoré môže Polnovakia Agrar využiť na daný účel.“
K uvedenému uvádzame nasledovné: Spomínaná rekonštrukcia sa týka len ostatných
priestorov v rámci predmetnej stavby s.č. 375 t.j. najmä miestnosť 1.09 a nie ostatných
priestorov areálu PD Podlužany. Predmetný objekt s.č. 375 bude slúžiť ako karanténna
maštaľ pre chovné ošípané (prasničky v odchove do dosiahnutia pohlavnej dospelosti) preto
sa z dôvodu biologickej bezpečnosti chovu neuvažuje s rozšírením chovu ošípaných na
veľkochov. V prípade rekonštrukcie miestnosti 1.09 a s tým súvisiacim navýšením počtu
ošípaných bude postupované v súlade so stavebným zákonom 50/1976 Z.z. a zákonom č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, a všetkými súvisiacimi predpismi, pričom bude
zachovaná funkcia karanténnej maštale.
PD Podlužany je podnikateľský subjekt v poľnohospodárstve, je prevádzkovateľom
jestvujúceho areálu, ktorý sa prevádzkuje od 50-tych rokov minulého storočia ako pre
rastlinnú výrobu tak aj pre živočíšnu výrobu, v územnom pláne Vyššieho územného celku
Trenčianskeho kraja je funkčná plocha územia areálu PD Podlužany definovaná ako plochy
poľnohospodárskej výroby, zároveň v územnom pláne mesta Bánovce nad Bebravou je toto
územie označené ako plochy poľnohospodárskych zariadení, pričom v areáli PD Podlužany
bolo chovaných 1400 ks ošípaných (Príloha č.2) a 650 ks hovädzieho dobytka t.j. nejde
v predmetnom území o novú činnosť a prevádzkovanie danej činnosti nie je v rozpore
s územnoplánovacími dokumentami. Pri dodržaní súvisiacich legislatívnych podmienok má
spoločnosť PD Podlužany právo slobodne podnikať a na tento účel využívať svoj
podnikateľský majetok.
V územnom pláne VÚC Trenčianskeho kraja sa uvádza : „Nová poľnohospodárska
účelová výstavba sa v celom kraji nepredpokladá. Zastaviť by sa mala ďalšia redukcia a
likvidácia chovov hospodárskych zvierat a následná redukcia poľnohospodárskych objektov a
areálov, do ktorých boli v minulosti vložené vysoké investície.“
Jednoznačne nesúhlasíme so žiadosťou Občianskej iniciatívy o zastavenie zisťovacieho
konania k Zámeru. Uvedený dôvod, že Obcou Podlužany bolo zverejnené Rozhodnutie
o nariadení odstránenia stavby „Kravín pôrodnica s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“
považujeme za bezpredmetný nakoľko rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť a takéto ani
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iné rozhodnutie nezakladá právo na ukončenie zisťovacieho konania, ktoré musí byť ukončené
len v súlade so zákonom 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Proti Rozhodnutiu o nariadení odstránenia stavby „Kravín pôrodnica s.č. 375 –
prestavba na halu pre ošípané“ sme sa dôrazne odvolali, pričom hlavným dôvodom je, že
Obec Podlužany rozhodla o nariadení odstránenia stavby bez toho aby vyčkala na doklady,
ktoré výzvou zo dňa 15.5.2018 vyžadovala od stavebníka a ktoré stavebník nemohol
z objektívnych dôvodov dodať. Išlo o záväzné stanovisko Okresného úradu Bánovce nad
Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, zložky ŠSOO, ktoré Okresný úrad
podmienil v stanovisku zo dňa 1.8.2018 pod číslom OU-BN-OSZP-2018/2018/005225-002
podaním novej žiadosti po ukončení zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.,
pričom stavebník vyvinul maximálne úsilie preto aby splnil všetky požiadavky, urýchlene dal
vypracovať Zámer potrebný pre zisťovacie konanie a je maximálne súčinný pri všetkých
procesných krokoch.
Rozhodnutiu o nariadení odstránenia stavby predchádzalo Konanie o dodatočnom
povolení stavby „Kravín pôrodnica s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“, v ktorom nás
Stavebný úrad Obce Podlužany vyzval na predloženie ním požadovaných stanovísk, vyjadrení
a iných dokumentov potrebných k tomuto konaniu. Stavebnému úradu sme postupne predložili
všetky ním požadované stanoviská a dokumenty, okrem záväzného stanoviska Okresného
úradu Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, zložky ŠSOO a
Posúdenia vplyvov na životné prostredie, ktoré si vyžiadal v druhej výzve zo dňa 15.05.2018.
Zisťovacie konanie však stále prebieha, o čom bol Stavebný úrad Obce Podlužany
informovaný a v súvislosti s tým aj požiadaný o predĺženie lehoty na predloženie tohto
stanoviska. Avšak namiesto predĺženia lehoty vydal horeuvedené Rozhodnutie o nariadení
odstránenia stavby, čo je nielen z pohľadu nás ako stavebníka ale aj z pohľadu odborníkov,
prizvaných na konzultáciu prinajmenšom neštandardný postup. Všetky ostatné požadované
stanoviská predložené Stavebnému úradu obce Podlužany boli súhlasné.
Zároveň trváme na našich predchádzajúcich stanoviskách zo dňa 4.9.2018 a zo dňa
25.9.2018.
Doplňujúce stanovisko Občianskej iniciatívy občanov Podlužian (list zo dňa 14.02.2019):
Občania Podlužian kategoricky nesúhlasia s predmetným zámerom PD Podlužany a
neželajú si chov prasiat v intraviláne obce, čo vyjadrili aj v Petícii občanov v októbri 2017.
Navrhovateľ naše argumenty nevyvrátil, lebo si vybral len účelové informácie. JRD
Podlužany vznikol v roku 1974 zlúčením viacerých JRD do jedného celku a nie v 50-tych
rokoch. Nemôžeme však porovnávať obdobie tvrdej kolektivizácie s dnešnou dobou. Jednak
sa zmenil režim a platia nové zákony v ochrane životného prostredia. Nemôžeme sa predsa
vracať do minulosti. Chov hospodárskych zvierat sa ukončil na PD Podlužany v roku 2014
a od tej doby sa začal vracať život do dediny a zastavila sa migrácia obyvateľstva. Stavebné
povolenia na novostavby boli vydané po roku 2014 a stavebníci boli uistení, že chov
hospodárskych zvierat bol ukončený. Nikde nie je zápis, v ktorom by boli stavebníci
upozorňovaní, že chov bude pokračovať. V predchádzajúcom období sa v obci narodilo
mnoho detí, ktoré budú agresívnymi výparmi amoniaku a iných dusíkatých látok trpieť
mnohými zdravotnými ťažkosťami.
Jedná sa o činnosť novú a v zmenených podmienkach, nie ako deklaruje navrhovateľ, že
sa jedná o pokračovanie v chove. Pýtame sa, či dedina má slúžiť na bývanie, alebo dáme
prednosť chovu hospodárskych zvierat v obci. Okrem toho sa neočakáva z chovu pre obec
žiaden benefit, napr. sa nevytvoria žiadne nové pracovné miesta. Naopak, zníži sa nám
kvalita bývania a ceny nehnuteľností.
Samotný chov hospodárskych zvierat sa nespomína ani v jednom z územných plánov. V
územnom pláne VÚC TSK sa areál má využiť ako zázemie pre rastlinnú výrobu, konkrétne
sušiareň ovocia a výrobu oleja.
V roku 2015 prijala obec strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja obce
Podlužany na programovacie obdobie 2015-2024, kde nie je žiadna zmienka o pokračovaní
chovu hospodárskych zvierat. Naopak deklaruje rozvoj agroturistiky na predmetnom PD, v
podprograme 5.3. Ochrana ovzdušia deklaruje zabezpečiť účinnú ochranu pred malými a
strednými zdrojmi znečisťovania nachádzajúcimi sa v katastrálnom území obce Podlužany.
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Chov prasiat však patrí medzi stredné zdroje znečistenia, čo odporuje tomuto Programu. V
podpograme 1.2. deklaruje zabezpečiť obmedzenie znečisťovania ovzdušia z výrobného
areálu PD.
PD Podlužany sa nachádza v zastavanom území obce a je na zváženie, či vzdialenosť 147
m od hnojovicovej nádrže je dostatočná pre rozptyl obťažujúcich látok do ovzdušia. Podľa
nás to nie je v rozptylovej štúdii dostatočne zohľadnené. Na situačných náčrtoch nie je nikde
zakreslená obývaná časť obce. Na Slovensku je v súčasnej dobe mnoho fariem, ktoré sú mimo
zastavaného územia obcí, a obyvatelia sa aj napriek tomu sťažujú na stály smrad. Naviac je
otázne, či pri sústavnom navyšovaní chovu prasiat na farmách bude pôda schopná si udržať
do budúcnosti vyhovujúce parametre a nebude stupňujúcou aplikáciou hnojovice
degradovaná.
Občania obce sa už v roku 2008 v petícii ostro postavili proti navyšovaniu chovu
hovädzieho dobytka, pretože sa obyvatelia stále sťažovali na stály smrad z PD, ktorý
obťažoval aj obyvateľov blízkeho mesta Bánovce nad Bebravou. Znečisťovali cesty v obci,
vyvážali močovku nad obec mimo hnojných plánov, uhynuté zvieratá ležali aj niekoľko dní
pri štátnej ceste, pri vývoze močovky sa dedinou šíril neznesiteľný zápach, ťažké nákladné
autá spôsobujú hluk a otrasy, ktoré majú za následok vzniku prasklín na rodinných domoch.
Obec Podlužany je východiskovým bodom pre turistické trasy vedúce do CHKO
Strážovské vrchy kde sa v blízkom okolí nachádza až 5 prírodných rezervácií 5. stupňa
ochrany. Touto činnosťou dôjde k poklesu turistického ruchu do tejto oblasti. V súčasnej
dobe sa uskutočňujú významné turistické akcie počas celého roka, na ktorých sa zúčastňujú
turisti zo širokého okolia. Chov prasiat v našej obci isto neprospeje týmto akciám.
Na základe vyjadrenia k Stanovisku k Zámeru PD Podlužany a vyššie uvedených
skutočností máme nasledovné doplňujúce pripomienky:
1. Žiadame vypracovať novú nezávislú rozptylovú štúdiu, nakoľko v súčasnej štúdii nie
sú zohľadnené nasledovné skutočnosti, napr. na situačnej náčrte nie je zakreslená zástavba
objektov na bývanie, chýba mierka, vyznačenie svetových strán, nie je známe kde sa
nachádza obec, poloha nádrže na hnojovicu je zakreslená nesprávne, nie je uvedená najvyššia
počítaná hodnota priemernej a krátkodobej koncentrácie znečisťujúcich látok na fasáde
najbližšej obytnej zóny po uvedení objektu do prevádzky, atď.
2. Žiadame vypracovať štúdiu emisií a zápachu, na podobnej prevádzke a nie na
modelovej situácii. Reálne zhodnotiť dopad na obyvateľov obce, čo sa týka zdravia a kvality
života. Zhodnotiť, či vzdialenosť 147 m od rodinných domov je dostačujúca pre obyvateľov
obce z hľadiska vylúčenia možného negatívneho vplyvu pachom zo živočíšnej výroby.
3. Žiadame vypracovať hlukovú štúdiu na základe zákona č.355/2007 o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia počas rôznych činností, napr. zvoz poľnohospodárskych
produktov, presuny poľnohospodárskej techniky, samotná prevádzka chovu ošípaných.
4. Žiadame vypracovať dopravnú štúdiu vzhľadom na novú obytnú štvrť Šíraviny a
plánovanú výstavbu objektov v PD Podlužany . Zvážiť odklon vozidiel nad 10 t smerom na
obec Prusy, lebo už v súčasnej dobe je dopravná situácia cez obec neúnosná.
5. Žiadame vypracovať štúdiu o kvalite a stupni znečistenia pôd na poliach,
obrábaných PD Podlužany, nakoľko daná oblasť bola už v minulosti intenzívne zaťažovaná
chovom hovädzieho dobytka.
6. Žiadame vybudovať čističku odpadových vôd, nakoľko predmetnou činnosťou môže
dôjde k znečisteniu podzemných vôd a studní .
7. Žiadame prepočítať celkový počet nákladných motorových vozidiel, nakoľko v Zámere
sú nepresnosti ohľadom vývozu hnojovice ( raz sa uvádza dĺžka vývozu týždeň až dva, potom
len dva dni). Vývoz hnojovice vykonávať tak, aby občania susediaci s PD neboli otravovaný
zápachom a hlukom, vznikajúcim pri tejto činnosti.
8. Žiadame vybudovať novú hnojovú nádrž, nakoľko súčasná sa nachádza na západnej
hranici areálu v tesnej blízkosti rodinných domov a je technicky aj morálne zastaraná.
Nakoľko skladovacia kapacita hnojovice po dobu 4 mesiacov je nízka, ES pripravuje zmenu
doby skladovacích priestorov na 6 mesiacov. Novú nádrž žiadame prekryť pevným poklopom,
opatriť miešacím zariadením, zariadením na ochladzovanie hnojovice a pri manipulácii
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používať hermetické zariadenia, ktoré budú eliminovať únik emisií do ovzdušia. Žiadame ju
umiestniť čo najďalej od obytnej zóny obce.
9. Žiadame použiť technológie znižujúce emisie z ustajnenia ošípaných, napr.
- použitie prídavných zariadení ( napr. prevzdušňovače ),
- ochladzovanie povrchu hnojovice
- zmena pH hnojovice
- použitie pračiek vzduchu ( biofilter, kyselinová práčka)
10. Žiadame vybudovať bezpečný chodník od PD smerom k autobusovej zastávke,
nakoľko nákladné autá a poľnohospodárske stroje ohrozujú chodcov, hlavne deti idúce na
autobusovú zastávku.
11. Žiadame minimalizovať vplyv vzniku emisií do ovzdušia, hlavne počas manipulácie s
hnojovicou a biologickým odpadom, realizovať účinné bariérové opatrenia smerom k
existujúcim objektom a tak zamedziť šírenie emisií pachov smerom k obývanej časti obce.
12. Zabezpečiť účinnú ochranu podzemných aj povrchových vôd aj pôdy proti úniku
škodlivých látok tak, aby bol vylúčený akýkoľvek negatívny vplyv na pôdu a podzemnú vodu
( obyvatelia obce majú na svojich pozemkoch vybudované studne), vrátane havárií a záplav.
12. Žiadame dopracovať nakladanie s mŕtvymi zvieratami, nakoľko predmetný zámer to
nerieši.
Zároveň žiadame jednotlivé pripomienky nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia
vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.
Zároveň trváme na všetkých doterajších stanoviskách našej Občianskej iniciatívy občanov
Podlužian k Zámeru „ Kravín pôrodnica s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“.
Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame danú činnosť posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z. z..
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Jednotlivé pripomienky vyjadrenia Občianskej iniciatívy občanov Podlužian Okresný úrad
Bánovce nad Bebravou, OSŽP vyhodnotil na základe doplňujúcich informácií od
navrhovateľa a relevantné zahrnul do podmienok rozhodnutia.
Vznesené požiadavky od dotknutej verejnosti sa v prevažnej miere vzťahujú na ďalšie konania
podľa osobitných predpisov, ktorých riešenie je v pôsobnosti povoľujúcich orgánov.
Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude
posudzovať podľa zákona o posudzovaní, čo OÚ BN, OSŽP s ohľadom na výsledky
zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritéria stanovené zákonom o posudzovaní
a stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti /§29 ods. 3 a príloha č. 10/. Účelom
zákona o posudzovaní je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie činnosti
v rozsahu kompetencií povoľujúcich orgánov.
Účastníci konania boli listom č. OU-BN-OSZP-2019/000198-062 zo dňa 12.03.2019
oboznámení o podkladoch rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov. ZDS listom zo dňa 13.03.2019 podalo žiadosť
o informáciu o životnom prostredí a konzultáciu podľa § 63 zákona EIA.
OÚ BN, OSŽP listom č. OU-BN-OSZP-2019/000198-066 zo dňa 14.03.2019 oznámil
konanie konzultácie a zároveň listom č. OU-BN-OSZP-2019/000198-065 požiadal Okresný
úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie
o predĺženie lehoty na rozhodnutie.
Konzultácia sa uskutočnila dňa 28.03.2019. OÚ BN, OSŽP listom č. OU-BN-OSZP2019/000198-068 zo dňa 29.03.2019 zaslal kópiu záznamu a prezenčnej listiny účastníkom
konania a na vyžiadanie niektorým účastníkom konzultácie.
Výsledkom konzultácie boli nasledovné závery:
1. Navrhovateľ podrobne vysvetlí pojem „karanténna maštaľ“ a popíše činnosť, ktorá
v nej bude prebiehať.
2. OÚ BN, OSŽP si v spolupráci s navrhovateľom vyžiada stanovisko Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy Trenčín (ďalej RVPS Trenčín) k predloženému
zámeru v zmysle zákona.
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ad 1.: Dňa 12.04.2019 bol OÚ BN, OSŽP doručený list zo dňa 08.04.2019 s doplňujúcimi
informáciami navrhovateľa:
V rámci konzultácie uskutočnenej dňa 28.3.2019 na Okresnom úrade Bánovce nad
Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie k zámeru „Kravín pôrodnica s.č. 375 –
prestavba na halu pre ošípané“ sme boli ako navrhovateľ vyzvaní podrobne vysvetliť pojem
„karanténna maštaľ“ a popísať činnosť, ktorá v nej bude prebiehať.
K vznesenej požiadavke uvádzame nasledovné:
Zámer „Kravín pôrodnica s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“ rieši ustajnenie a chov
chovných ošípaných vo váhovej kategórii 30 – 130 kg a to v súlade Nariadením vlády SR č.
735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných a súvisiacich
predpisov, najmä zákonom o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z.
Ide o štandardný chov v zmysle uvedenej platnej legislatívy, pri dôslednom dodržiavaní
vysokej biologickej bezpečnosti chovu, pričom v objekte budú ustajnené a odchovávané
mladé chovné prasničky pred presunom na produkčnú farmu. Dovážané budú klinicky zdravé
zvieratá. Každá skupina prasničiek by tu mala zotrvávať cca 8 týždňov. V priebehu doby
ustajnenia prasničiek v maštali bude zdravotný stav zvierat kontrolovaný aj odberom vzoriek
a následným laboratórnym vyšetrením. U ustajnených zvierat je kompletovaný vakcinačný
program. Hlavným cieľom pobytu zvierat v maštali je príprava zdravých zvierat na vstup do
produkčného stáda.
Pojem „Karanténna maštaľ“ je v týchto súvislostiach použitý v zmysle potrieb skupiny
Polnovakia Agrar na označenie objektu, ktorý zabezpečuje aby pred naskladnením nového
plemenného materiálu na reprodukčné farmy boli splnené tie najprísnejšie kritériá (aj nad
rámec legislatívy), ktoré sú vyžadované v rámci skupiny Polnovakia Agrar pri zaradení
nového plemenného materiálu do produkčného chovu.
ad 2.: Dňa 15.04.2019 bolo OÚ BN, OSŽP doručené vyjadrenie RVPS Trenčín zo dňa
09.04.2019:
RVPS Trenčín súhlasí so zámerom „Kravín pôrodnica s.č. 375 – prestavba na halu pre
ošípané“.
RVPS Trenčín v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom
znení vydáva stanovisko v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní na základe žiadosti
podnikateľského subjektu. RVPS Trenčín bola dňa 09.02.2018 doručená žiadosť PD
Podlužany o stanovisko k projektu stavby „Kravín pôrodnica s.č. 375 – prestavba na halu pre
ošípané“ s predloženou projektovou dokumentáciou vo veci stavebného konania. Po posúdení
projektovej dokumentácie RVPS Trenčín pre PD Podlužany vystavila dňa 19.02.2018
záväzný posudok – súhlas s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Kravín
pôrodnica s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“.
RVPS Trenčín na základe Vašej žiadosti o doručenie stanoviska RVPS Trenčín k uvedenému
zámeru Vám oznamuje, že nepožaduje posudzovanie zámeru prestavby „Kravín pôrodnica s.č. 375
– prestavba na halu pre ošípané“ PD Podlužany podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
OÚ BN, OSŽP listom č. OU-BN-OSZP-2019/000198-074 zo dňa 15.04.2019 oboznámil
účastníkov konania o nových podkladoch rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a im možnosť sa pred vydaním rozhodnutia
vyjadriť k doplňujúcim informáciám.
V stanovenej lehote sa k podkladom rozhodnutia vyjadrila Obec Podlužany listom č.
OCU-S2019/00178 zo dňa 24.04.2019:
- pojem „Karanténna maštaľ“ je iba jeden a to: Karanténa je povinná izolácia zvierat
s cieľom pozorovania, či sa u nich prejavia príznaky nejakej choroby. Je používaná na
zvieratách, ktoré prichádzajú z regiónov ohrozených epidémií.
Pri štandardnom chove teda nie je potrebný takýto objekt.
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- RVPS sa taktiež opäť vyjadril ku „Kravín pôrodnica s.č. 375 – prestavba na halu pre
ošípané“ a nie vybudovanie karanténnej maštale pre ustajnenie a chov ošípaných.
Obec Podlužany teda trvá na svojich vyjadreniach OCU-S2018/00263 z 24.10.2018
a OCU-S2019/00044 z 07.02.2019.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Doplňujúce informácie navrhovateľa, vyplývajúce zo záverov konzultácie, Okresný úrad
Bánovce nad Bebravou, OSŽP vyhodnotil ako dostatočné aj vzhľadom k jednotlivým
pripomienkam vyjadrenia Obce Podlužany.
Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ŠVS a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
v Bánovciach nad Bebravou v zákonom stanovenej lehote, ani do termínu vydania tohto
rozhodnutia písomné stanovisko OÚ BN, OSŽP nedoručili.
V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné
stanovisko.
Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:
VPLYV NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A RELIÉF
Vzhľadom na povahu navrhovanej činnosti a jej umiestnenie sa nepredpokladajú žiadne
vplyvy na geologické a geomorfologické pomery lokality. Oba varianty navrhovanej činnosti
v porovnaní so súčasným stavom preto hodnotíme ako bez vplyvu na geologické a
geomorfologické pomery lokality.
VPLYVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY
Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti do existujúceho areálu PD sa
nepredpokladajú vplyvy na povrchové a podzemné vody lokality. Prevádzka predpokladá
odvádzanie splaškových vôd do existujúcej areálovej splaškovej kanalizácie.
Existujúca vnútorná kanalizácia DN 315 vedená pozdĺž západnej strany objektu bude
zaústená do navrhovanej areálovej hnojovicovej kanalizácie. Hnojovica bude následne v
zmysle platného Hnojného plánu čerpaná do autocisterien a vyvážaná na aplikáciu do pôdy
(formou podpovrchovej aplikácie hnojovice do pôdy). Dažďové vody zo striech objektov
budú tak ako doteraz zvedené do existujúcej areálovej dažďovej kanalizácie. Vzhľadom na
vyššie uvedené je vplyv zmeny navrhovanej činnosti na vodné pomery v porovnaní so
súčasným stavom hodnotený ako bez vplyvu.
VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLÍMU
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší
areálu a na trase prístupových ciest počas prevádzky. Tento vplyv však výraznejšie nezhorší
kvalitu ovzdušia dotknutej lokality.
Vplyv navrhovanej prevádzky na ovzdušie dotknutého územia je daný najmä emisiami
amoniaku, ktorého emisie a emosie pachových látok majú fugitívny charakter.
Obmedzenie jeho vzniku je možné pri chove v stajniach dosiahnuť znížením odparovacej
plochy (celoroštová prevádzka), udržiavaním čistoty a prevádzkových predpisov pri
manipulácii s hnojovicou a prípadne i nastavením proteínov v kŕmnych dávkach. Hnojovica
bude v nádrži na hnojovicu oddelená od atmosférického kyslíka variantne a to fóliou (Variant
A) alebo prekrytím slamou (Variant B). Zamedzením prístupu kyslíka je docielené zníženie
koncentrácie NH3 o 40 – 60%. Pod krustou sa produkuje bioplyn s nízkym obsahom metánu.
Pri vývoze hnojovice na aplikáciu na pôdu bude použitá vyhovujúca technológia s čo
najrýchlejším zaoraním hnojovice do pôdy v zmysle Plánu hnojenia zazmluvnených
odberateľov tak, aby sa zabezpečilo zníženie šírenia zápachu.. Pre potreby predmetného
zámeru bola odborne spôsobilou osobou spracovaná Rozptylová štúdia (Hesek, 2018), ktorá v
závere konštatuje, že znečistenie ovzdušia amoniakom v okolo objektu bude po uvedení haly
pre ošípané do prevádzky relatívne nízke. Najvyššia vypočítaná koncentrácia NH3 sa
vyskytujú pri labilných podmienkach (vysoké zdroje) a kritickej rýchlosti vetra. Najvyššia
krátkodobá koncentrácia amoniaku dosahuje hodnotu 317,0 mg.m-3, čo je cca 1,6 násobné
prekročenie limitnej hodnoty. V prípade, keby nádrž na hnojovicu bola prekrytá pevným
poklopom koncentrácia NH3 by sa znížila o 80 %, v prípade prekrytia fóliou o 60 % a v
prípade prekrytia povrchu nádrže slamou, LECA alebo iným materiálom o 40 %. V prípade
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variantu A je v porovnaní s Variantom B predpoklad nižších emisií z navrhovanej prevádzky
na chov ošípaných a teda aj miernejšieho vplyvu na ovzdušie ako aj klimatické pomery
lokality. Navrhovanú činnosť v porovnaní so súčasným stavom preto hodnotíme ako mierne
negatívnu (Variant A) až negatívnu (Variant B) na emisné pomery lokality.
VPLYVY NA PÔDU
Navrhovaná činnosť sa dotýka len parciel existujúcej prevádzky v rámci areálu PD Podlužany
vo vlastníctve navrhovateľa. Z hľadiska druhu dotknutých parciel sa jedná o Zastavané plochy
a nádvoria a ornú pôdu. Vzhľadom k charakteru navrhovanej činnosti, nedôjde jej realizáciou
k záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy mimo existujúci areál PD Podlužany. Z toho
dôvodu sú vplyvy na pôdu málo významné.
VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny.
Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Vzhľadom na
prevažne synantrópny charakter fauny a flóry v posudzovanej lokalite, sa nepredpokladá
výrazný negatívny vplyv na faunu a flóru.
VPLYVY NA KRAJINU
Dotknuté územie sa nachádza na ploche poľnohospodárskej výroby. Areál slúži ako zázemie
pre rastlinnú výrobu a pre spracovanie produktov rastlinnej výroby. V areáli sa zároveň
nachádzajú existujúce objekty pre živočíšnu výrobu a to ustajňovacie objekty a súvisiace
prevádzkové objekty pre ustajnenie a chov hovädzieho dobytka a ošípaných.
Z hľadiska širších vzťahov a štruktúr v krajine nebude významná a preto je hodnotená ako
bez vplyvu na štruktúru a využívanie krajiny.
VPLYV NA OBYVATEĽSTVO
Negatívne vplyvy počas výstavby predstavujú predovšetkým mierne zvýšenú hlukovú záťaž
a prašnosť na priľahlých komunikáciách. Počas realizačných aktivít - najmä v počiatočnej
fáze môže dochádzať k zvýšenej prašnosti v okolí priamo dotknutého areálu. Miera prašnosti
bude závisieť od okamžitých poveternostných pomerov - rýchlosti a smere vetra. Tieto vplyvy
na okolie je možné zmierniť vhodnými organizačnými opatreniami. Mierne zvýšená intenzita
dopravy počas prevádzky bude predstavovať trvalý negatívny vplyv. Vzhľadom na charakter
navrhovanej činnosti nárast tohto vplyvu nebude výrazný.
V záujmovom území sa činnosti, ktoré sú predmetom tohto zámeru, budú dotýkať
individuálnych a skupinových záujmov ľudí.
Zvýšenie hlučnosti pri manipulácii so zvieratami nepresiahne hranice areálu. Vplyv
navrhovanej prevádzky na ovzdušie dotknutého územia už bol popísaný. Vzhľadom na vyššie
uvedené hodnotíme vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na obyvateľstvo zo sociálneho a
ekonomického hľadiska ako neutrálny, z environmentálneho hľadiska navrhovanej činnosti
ako mierne negatívny.
Záver:
OÚ BN, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti
z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti,
najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav
životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť
bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa
§ 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ), možnosti realizácie
opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov
navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov a úrovne spracovania
zámeru. Zobral do úvahy skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území
sústavy európskeho významu Natura 2000. Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti má
lokálny charakter a nebude mať žiadny vplyv, ktorý by presiahol štátne hranice.
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OÚ BN, OSŽP pritom prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona
o posudzovaní k zámeru navrhovanej činnosti a na vyjadrenia k podkladu rozhodnutia podľa
§ 33 ods. 2 správneho zákona, vysporiadal sa s doručenými stanoviskami, pričom zistil, že
vznesené požiadavky sa z prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov
projektovej dokumentácie a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa
osobitných predpisov.
OÚ BN, OSŽP akceptoval opodstatnené požiadavky, pripomienky a odporúčania, ktoré
boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v
dokumentácii k stavebnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania.
V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ak sa nedoručí písomné stanovisko v
uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Účelom „zákona“ nie je povolenie
zmeny navrhovanej činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale je určiť opatrenia, ktoré
zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia
alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie
rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový
priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií povoľujúcich
orgánov.
Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania OÚ BN, OSŽP dospel k záveru,
že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého
významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať. Realizáciou navrhovanej činnosti
sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a
zdravie obyvateľstva. Riziká v zámere sa teda pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je
možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie uvedenými v kap. IV., bod 10 zámeru, opatreniami a dodržaním
podmienok, ktoré vyplynuli zo stanovísk subjektov konania k navrhovanej činnosti,
doručených tunajšiemu úradu v procese zisťovacieho konania a dodržaním všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a EÚ.
OÚ BN, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru, stanovísk
subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo
ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona
a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru a preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Pri posudzovaní (a to predovšetkým pri vyhodnocovaní pripomienok účastníkov konania
ako aj pri rozhodovaní sa o postupe v rámci konania a určovaní podstatnosti jednotlivých
pripomienok, ich zohľadňovania v konaní, komunikácie s účastníkmi konania a dotknutými
orgánmi a iných otázok konania) OÚ BN, OSŽP taktiež uplatnil predovšetkým nasledovné
predpisy a postupy:
V zmysle § 3 ods. 2) Správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní
v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa
konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať,
najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.
V zmysle § 3 ods. 4) Správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a
zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez
zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu
veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie.
Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného
zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.
V zmysle § 3 ods. 5) Správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať
zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo
zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
V zmysle § 32 ods. 1) Správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne
skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie
je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
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V zmysle § 32 ods. 2) Správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania,
návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti
všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob
zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.
V zmysle § 33 ods. 2) Správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom
konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k
jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Správny orgán ďalej primerane aplikoval a použil ustanovenia zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, a to najmä ustanovenia § 18, § 22, § 23, § 24 a § 29 tohto zákona.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v
zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie
skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v
rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona o posudzovaní.
Poučenie
Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie
proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia účastníkovi konania na Okresný úrad
Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01
Bánovce nad Bebravou. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia
rozhodnutia považuje 15. deň zverejnenie tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní
podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej
činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho
konania k navrhovanej činnosti.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru
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Doručuje sa:
1. Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52 Podlužany
2. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava
3. Občianska iniciatíva občanov Podlužian, Podlužany 334, 956 52 Podlužany
4. Miroslav Žubor, Podlužany 398, 956 52 Podlužany
5. Obec Podlužany, Obecný úrad č. 72, 956 52 Podlužany
Na vyžiadanie e-mailom:
1. Ing. Ján Botka – poslanec MsZ BN, obvod Dubnička
2. Jana Šteiningerová – ORG. ZDRUŽ. PODLUŽANY
Na vedomie:
1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
2. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH,
ŠVS, OPaK, ŠSOO
4. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor
5. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia
6. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01
Trenčín
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín,
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Ul.
Na vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

