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VEC: ODVOLANIE - Prestavba nehnuteľností PD Podlužany Kravín – pôrodnica s. č.
375 – prestavba na halu pre ošípané – prejednanie posudzovanie vplyvov na životné
prostredie
Mesto Bánovce nad Bebravou týmto listom podáva odvolanie voči rozhodnutiu
Okresného úradu Bánovce nad Bebravou odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej „OÚ
BN“), vydaného dňa 27.12.2019 vo veci „Kravín – pôrodnica“ s. č. 375 – prestavba na halu
pre ošípané“ č. k. OU-BN-OSZP-2019/000198-093 (ďalej „rozhodnutie“).
Mesto Bánovce nad Bebravou trvá na svojom stanovisku, tak ako bolo spísané v podaní
Mesta Bánovce nad Bebravou č. ÚP 2610/27782/2019, zo dňa 20.11.2019 k plánovanému
zámeru Poľnohospodárskeho družstva Podlužany, 956 52 Podlužany, IČO 00 205 567.
Tak, ako sme už uviedli, opätovne upozorňujeme, že povolením činnosti bude porušené
právo na priaznivé životné prostredie, ktoré je súčasťou katalógu základných ľudských práv
garantovaných Ústavou SR. Podľa čl.44 ods. 1 “Každý má právo na priaznivé životné
prostredie.“ ....a nielen to, podľa čl. 44 ods. 2 – „Každý je povinný chrániť a zveľaďovať
životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Zámer PD Podlužany nie je s týmto právom na
priaznivé životné prostredie v súlade, a takisto nie je v súlade s tým, že každý je povinný
životné prostredie zveľaďovať.
Vo svojom rozhodnutí uvádzate citáciu z časti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016 -2023, ktorého cieľom je okrem iného aj vytváranie
trvalo udržateľných podmienok pre rozvoj poľnohospodárstva. „Ide o to, aby v našom
spoločenstve vzniklo výkonné, multifunkčné, enviromentálne orientované a v podmienkach
Európskej únie konkurencieschopné poľnohospodárstvo. Pôdohospodárstvo je okrem

produkcie potravín významným výrobcom priemyselných surovín, tvorcom a ochrancom
životného prostredia a krajiny. Z toho dôvodu by pôdohospodárstvo malo byť jednou z priorít
slovenského hospodárstva, ktorej treba zo strany mesta venovať náležitú pozornosť.
Dlhodobým cieľom agrárnej politiky by malo byť hospodárne využívanie potenciálu pôdy,
materiálno-technických a ľudských zdrojov na výrobu potravín a nepotravinárskych surovín pri
rešpektovaní ekologických kritérií a potrieb ochrany krajiny.“
Mesto Bánovce nad Bebravou má, samozrejme, záujem na rozvoji poľnohospodárstva
v zmysle obsahu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ale takisto máme ešte väčší
záujem na ochrane životného prostredia a na zabezpečení potrieb ochrany krajiny. Ako sme
už uviedli vo svojom predchádzajúcom stanovisku, PD Podlužany je súčasťou veľkej
spoločnosti Polnovakia Agrar, s.r.o. Podľa výpisu uvedenej spoločnosti z obchodného registra
je väčšinovým vlastníkom tejto spoločnosti zahraničný investor z Dánska. Vzhľadom na to, že
Dánsko si chce zachovať štatút krajiny s vysokou životnou úrovňou v rámci ochrany svojho
životného prostredia, poskytuje dotácie chovateľom prasiat na zabezpečenie ich chovu a
produkcie mimo vlastnej krajiny. Z uvedeného dôvodu by bolo potrebné zamyslieť sa
spoločne, prečo táto krajina cieľavedome zabezpečuje podporu chovu prasiat mimo svojho
územia? Je tento chov neškodný? Má, alebo nemá chov skutočne zásadný vplyv na
znečisťovanie životného prostredia. Spôsobuje produkcia amoniaku kontamináciu ovzdušia
a pôdy tak, že z pohľadu budúcnosti životného prostredia je nutné finančne podporiť chov
ošípaných mimo územia Dánska?
Ak máme teda spoločný záujem na ochrane životného prostredia našej krajiny, a takisto aj
záujem na rozvoji poľnohospodárstva, mali by sme spoločne urobiť všetko preto, aby sme
určili v rámci platných právnych noriem Slovenskej republiky PD Podlužany hranice
povoľovania chovu a hranice podmienok chovu nadväzne na miestne podmienky a
skutočnosti, kde sa bude chov prasiat uskutočňovať. A toto je nevyhnutné urobiť ešte pred
povolením chovu nadväzne na skutočnosti miestneho zisťovania. Vo výroku rozhodnutia OU
Bánovce nad Bebravou - nie je uvedené, čo konkrétne pri plánovanom chove, ale plánovanej
karanténnej stanici musí byť zo strany PD Podlužany dodržané, aké orgány budú tieto
podmienky chovu kontrolovať, ako sa bude zabezpečovať výkon kontroly a čo bude
nasledovať, ak PD Podlužany nebude stanovené podmienky chovu dodržiavať, nadväzne na
ochranu životného prostredia obyvateľov obce. Alebo v tejto veci nie sú občania Podlužian
dôležitými?
Vo výroku vášho rozhodnutia napríklad uvádzate:“ 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).“
Ak predpokladáte netesnosť nádrže na hnojovicu, z akého dôvodu sa tento problém nerieši
v podmienkach rozhodnutia, aby sa takémuto, podľa Vás plánovanému stavu, predišlo?
Z akého dôvodu sa táto problematika nerieši a je odkazovaná na Plán preventívnych opatrení
na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia?
Kto posudzuje tento plán po jeho spracovaní, či preventívne opatrenia sú dostatočnými
opatreniami, na základe ktorých skutočne dôjde k ochrane životného prostredia?
Vo výroku rozhodnutia taktiež píšete, že pri spracovávaní ďalšej dokumentácie stavby a v
ďalšom procese konania o povolení činností 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.
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 – prekrytie nádrže na hnojovicu pevným.“

Nemôžeme sa stotožniť s takto stanovenými všeobecnými podmienkami, ktoré neurčujú PD
Podlužany žiadne konkrétne povinnosti, ktoré je nutné pri spracovávaní dokumentácie k stavbe
a následne pri realizácii chovu prasiat dodržiavať, aby došlo k ochrane životného prostredia
obyvateľov obce Podlužany.
Takisto sa nemôžeme stotožniť s tvrdením OÚ BN vo veci, že Mesto Bánovce nad
Bebravou vo svojom stanovisku uvádza nepravdivú informáciu, a to že PD Podlužany zriaďuje
karanténnu stanicu, alebo, že opakovane používame termín „karanténna stanica“. Pri našich
tvrdeniach a používaní slovných termínov sme vychádzali z dostupných dokumentov, kde v
„Zámere PD Podlužany“ je na strane 11 jednoznačne uvedené, že zámerom PD Podlužany je
vybudovanie karanténnej maštale pre ustajnenie a chov ošípaných, čo predstavuje
potencionálne riziko rôznych vírusových ochorení. Zo Zámeru PD Podlužany jednoznačne
vyplýva, že PD Podlužany má zámer vybudovať v areáli PD karanténnu maštaľ. Nemáme
vedomosť o tom, na základe čoho ste dospeli k tvrdeniu , že vo svojom stanovisku uvádzame
nepravdivé informácie.
K vyhodnoteniu nepriaznivého stavu na život a životné prostredie a zdravie občanov mesta
Bánovce nad Bebravou uvádzate, že sídlisko Dubnička a časť mesta Horné Ozorovce sa
nachádza mimo exponované územie. To je určite pravda, ale rozptylová štúdia sa takouto
možnosťou posudzovania vôbec nezaoberala. Ak by sa tento problém možného znečisťovania
životného prostredia posudzoval vo všetkých súvislostiach, aj nadväzne na blízkosť mesta
Bánovce nad Bebravou, aj v súvislosti s aplikáciou hnojovice do pôdy v blízkosti bytových
domov sídliska Dubnička, tak by sa dospelo určite k iným záverom a stanoviskám vo veci

posudzovania vplyvov na kvalitu životného prostredia obyvateľov nášho mesta. Odkazujete
nás, aby si Mesto Bánovce nad Bebravou dalo samostatne a na vlastné náklady spracovať takúto
rozptylovú štúdiu. Z nášho pohľadu nie je možné neposudzovať všetky možné vplyvy, ktoré
vzniknú budúcou činnosťou PD Podlužany, a teda aj vplyv činnosti PD Podlužany na životné
prostredie nášho mesta.
Zároveň z obsahu vášho rozhodnutia vyplýva, že práva sú len na strane PD Podlužany vo
veci chovu prasiat, nie je možné ničím brániť tejto spoločnosti v podnikaní a ničím nie je
možné ani tento chov prasiat obmedzovať. Práva občanov, či už mesta Bánovce nad Bebravou,
alebo obce Podlužany, sa nespomínajú.
A čo sa týka aplikácie hospodárskych hnojív do pôdy zo strany PD Podlužany a oznamov
o tom, že sa bude hnojivo aplikovať do pôdy?
Oznámenia, ktoré prichádzajú zo strany PD Podlužany na Mestský úrad do Bánoviec nad
Bebravou neznamenajú, že problém zápachu je oznámením o hnojení vyriešený. Podania
prichádzajú neskoro, a to až vtedy, keď je už hnojenie v plnom prúde a občania mesta si už
nestíhajú pozatvárať okná, pretože hlavne v lete pri odchode do práce okná nezatvárajú,
následne sa nevedia zbaviť zápachu. Pri väčších horúčavách vzduch neprúdi, čiže nie je možné
byty vyvetrať. Tieto stavy netrvajú jeden, alebo dva dni a občania voči takémuto životnému
prostrediu majú právom výhrady.
Na základe vyššie uvedených skutočností žiadame, aby sa prvostupňové rozhodnutie OÚ
BN zo dňa 27.12.2019 nadväzne na uvedené nedostatky zrušilo a vec sa vrátila
prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

S pozdravom
PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta

