Občianska iniciatíva občanov Podlužian
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou
V Podlužanoch 12.01.2020

Odvolanie
proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní č. OÚ – BN- OSZP – 2019/000198-124 zo dňa
27.12.2019.

Občianska iniciatíva občanov Podlužian sa odvoláva voči rozhodnutiu vydanému v zisťovacom
konaní o navrhovanej činnosti „ Kravín – pôrodnica, s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“ a trvá
na svojom stanovisku posudzovať danú činnosť podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
Svoje odvolanie zdôvodňujeme nasledovne:
1. Vo všetkých našich predchádzajúcich stanoviskách sme uviedli, že žiadame posudzovať danú
činnosť podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Vo výrokovej časti rozhodnutia č. OÚ – BN- OSZP –
2019/000198-124 nie sú jasne a úplne definované dopady a opatrenia na zdravie obyvateľov a záťaž
na životné prostredie , nakoľko podľa prílohy č.10 zákona EIA sa jedná o environmentálnu citlivú
oblasť, ktorá zasiahne negatívne život obyvateľov nielen obce Podlužany, ale aj okolitých obcí a
mesta Bánovce nad Bebravou. Podmienky uvedené v rozhodnutí sú všeobecné a nie sú špecifikované.
Naše pripomienky v prevažnej miere neboli akceptované.
2. Navrhovaná činnosť charakterizovaná ako nový stredný zdroj znečistenia je v intraviláne obce
Podlužany v tesnom susedstve rodinných domov a spôsobí výrazné znečistenie, ktoré je škodlivé
ľudskému zdraviu, negatívne ovplyvni kvalitu života a hmotný majetok občanov obce. Občania tento
chov odmietli už v petícii z roku 2017.
V Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Podlužany na roky 2015 – 2024 sa
deklaruje rozvoj agroturistiky na predmetnom PD, v podprograme 5.3. Ochrana ovzdušia sa zaväzuje
zabezpečiť účinnú ochranu pred malými a strednými zdrojmi znečisťovania nachádzajúcimi sa v
katastrálnom území obce Podlužany. Chov prasiat uvedený v Zámere patrí medzi stredné zdroje
znečistenia, čo odporuje tomuto Programu. V podpograme 1.2. deklaruje zabezpečiť obmedzenie
znečisťovania ovzdušia z výrobného areálu PD.
3.Hlavný zdroj znečistenia ( hnojovicová nádrž) je od rodinných domov vzdialená len pár desiatok
metrov a je morálne aj technicky zastaralá. My sme požadovali premiestnenie nádrže čo najďalej od
rodinných domov, čo však nebolo akceptované. Vysadenie izolačného pásu zelene problém so
smradom nevyrieši.
4. Rozptylová štúdia je doplnená nedostatočne a nerieši skutočnú situáciu vplyvu znečisťujúcich
látok na zastavané územie. Autor použil pôvodné schémy a umiestnil ich na satelitnú mapu územia.
Ďalej nie je na mapke zohľadnená sila a smer prúdenia vetra vzhľadom na obytnú zónu a možné
znečistenie ovzdušia. Autor v štúdii spomína dve obce, ale nevieme, o ktoré sa konkrétne jedná.
Okrem iného je daná lokalita charakterizovaná ako Bebravská niva, pre ktorú sú typické zhoršené

rozptylové podmienky. Máme zato, že doplnená rozptylová štúdia nevyvrátila oprávnené obavy
obyvateľov zo zhoršenia životného prostredia.
5. Jedná sa o činnosť novú v zmenených podmienkach, nakoľko chov hovädzieho dobytka bol
ukončený v roku 2014, do obce sa začal vracať život a v tesnej blízkosti PD bolo postavených cca
50 nových rodinných domov a veľa starších domov bolo zrekonštruovaných. Chov ošípaných v obci
spôsobí zníženie cien nehnuteľností v danej oblasti.
6.V súčasnej dobe klimatických zmien daná činnosť odporuje rámcovým dohovorom OSN, právnym
predpisom EÚ ku klimatickým zmenám i „Stratégii dôsledkov klímy SR“ , ktorá bola
schválená uznesením vlády SR č.148/2014.
7. V súčasnej dobe pri jarných a jesenných prácach sme svedkami neúmerného hnojenia polí PD
Podlužany exkrementami zo svojich veľkochovov ošípaných. Je veľká pravdepodobnosť degradácie
úrodnej pôdy a kontaminácie povrchových a podzemných vôd povodia rieky Bebrava a studní pri
rodinných domoch. V predchádzajúcich rokoch prebiehalo hnojenie polí PD Podlužany cca 5 dni, v
súčasnej dobe je to až 3 týždne nielen vo dne ale aj v noci. Cisterny s hnojovicou chodia cez obytnú
zónu a rušia obyvateľov smradom, hlukom, otrasmi a prachom. V prípade realizácie zámeru dôjde k
ďalšiemu zhoršeniu životného prostredia obyvateľov.
8. 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.
9. Stavba „Kravín – pôrodnica, s.č. 375,“ bola postavená už v roku 2017 bez príslušných stavebných
povolení a súčasne prebieha vyšetrovanie v súvislosti s nakladaním s nebezpečnými odpadmi na tejto
stavbe, nakoľko navrhovateľ azbestocementové dosky z podhľadov nezlikvidoval ako nebezpečný
odpad v súlade s platnými zákonmi, ale ich zabetónoval pod roštovým priestorom na ustajnenie
ošípaných. Strecha s azbestovou krytinou bola prekrytá trapézovým plechom. Stavba realizovala
stavebná firma bez potrebných oprávnení na prácu s azbestom. Ohrozené bolo nielen zdravie
pracovníkov, ale aj obyvateľov, nakoľko sa do strešného plášťa vŕtalo a čiastočky azbestových vlákien
sa dostali do ovzdušia. Na spomínaný problém sme upozornili Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, ktorý ho však bagatelizoval.
10.Plánovanou činnosťou dochádza k porušeniu ústavných práv občanov obce na priaznivé životné
prostredie, ustanovení Občianskeho zákonníka , VZN 3/2014 obce Podlužany a iných prislúchajúcich
zákonov.
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