Vec: Vyjadrenie k zámeru ,, Kravín pôrodnica s.č. 375 – prestavba na halu
ošípané
Nedá mi nereagovať na vyjadrenie PD Podlužany ako k navrhovateľovi daného zámeru.
Predmetný návrh na prestavbu na halu pre ošípané sa už rieši viac ako 2. roky a v zásade sa to
nepohlo nikam, okrem toho že navrhovateľ PD Podlužany predstavilo niekoľko štúdii ako
napríklad akustická štúdia a pod. ktoré si „poohýbalo“ podľa svojich potrieb. PD Podlužany
nepresvedčilo svojim zámerom nikoho, či už občanov ktorí žijú hneď vedľa predmetnej
stavby alebo ostatnú verejnosť. Nehovoriac o tom že daná stavba, infraštruktúra a samotný
areál nespĺňajú podmienky pre chov ošípaných v takom množstve.
Zamýšľam sa nad tým, o čo vlastne v skutočnosti navrhovateľovi PD Podlužany ide, nakoľko
sa predmetný návrh rieši už viac ako 2. rok a nepohlo sa to nikde, na Slovensku prevláda
Africký mor ošípaných ktorý ničí chovy ošípaných, ďalej tu máme pandémiu Covid – 19, kde
sa zavádzajú prísne proti epidemiologické opatrenia kde sú zatvorené školy, reštaurácie a pod,
a nie je dopyt po bravčovom mäse. Podľa mojich informácii sú ostatní producenti bravčového
mäsa na pokraji krachu a v dosť veľkom množstve sa na Slovensko dováža bravčové mäso.
Čiže ostáva mi iba možnosť že navrhovateľ PD Podlužany chce daný návrh pretlačiť iba pre
to aby čiernu stavbu zlegalizoval, v návrhu ktorý predložil navrhovateľ PD Podlužany sa
uvádza že neskôr chce počet ošípaných navýšiť a spraviť tak v bezprostrednej blízkosti obydlí
karanténnu stanicu pre niekoľko tisíc ošípaných a potom ich vyvážať do zahraničia, čiže PD
Podlužany bude karanténna stanica a obec Podlužany a SR ako taká nebude mať z chovu
ošípaných žiadny úžitok iba priťaž pre životné prostredie a pre samotných obyvateľov obce.
Preto požadujem aby sa predmetný návrh posudzoval podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

S pozdravom
Jozef Machala

