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Vec
„„Kravín - pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“ – stanovisko.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne
a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č.525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva k predloženému zámeru toto
s t a n o v i s k o:
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.
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