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 21.01.2021

Odvolanie
proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní č. OÚ – BN- OSZP – 2021/000308-183 zo dňa
12.01.2021.
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. Podmienky, uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia č. OÚ –
BN- OSZP – 2021/000308-183 sú všeobecné a nie sú špecifikované. Prebehlo už štvrté kolo
zisťovacieho konania, ale stále nevieme, aké konkrétne opatrenia majú zabrániť zhoršeniu
životného prostredia obyvateľov obce Podlužany. Úrad napr. nariaďuje doplniť dokumentáciu,
týkajúcu sa napojenia a organizácie dopravy, ktoré sme navrhovali v predchádzajúcich kolách a do
dnešnej doby to nebolo zapracované do zámeru. Takisto sme poukazovali na nesúlad zámeru so
skutočným stavom, nakoľko mnoho stavebných prác bolo vykonaných bez stavebných povolení
ešte pred zverejnením zámeru. Táto skutočnosť však tiež nebola akceptovaná.
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. Navrhovateľ namieta obyvateľom, že si nemali
kupovať a stavať domy v okolí PD Podlužany. Podotýkame však, že mnoho domov bolo
postavených ešte pred samotnou výstavbou objektu a súčasný majiteľ musel počítať so
skutočnosťou, že si kupuje objekt v obci, kde žijú ľudia. Podotýkame, že situácia sa od 50-tych
rokov minulého storočia diametrálne zmenila a obyvatelia obce si zaslúžia dôstojný život bez
smradu, hluku, prachu a iných obťažujúcich látok v ovzduší. Už aj doplnená akustická štúdia
ukázala, že sú prekročené limity hluku a nová činnosť túto situáciu len zhorší. Treba brať do úvahy,
v areáli družstva sa nachádzajú aj sklady, do ktorých sa produkty dovážajú a potom sa následne
vyvážajú. Takže už v dnešnej dobe je situácia miestami neúnosná.
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. Rozptylová štúdia konštatuje, že pachové látky sa na úrovni plota zredukujú
takmer na minimum, čo je naozaj diskutabilné, keďže v minulosti pri chove hovädzieho dobytka bol
smrad po celej obci a dokonca aj v meste Bánovce nad Bebravou, ktoré je vzdialené približne 4 km.

4. Už v dnešnej dobe sme obťažovaný zo strany navrhovateľa hlukom, vibráciami a prachom od
prechádzajúcich ťažkých mechanizmov cez obytnú zónu obce. V čase jarných a jesenných prác je
dovážaná močovka v cisternách vo veľkých množstvách cez obec dokonca aj v nočných hodinách.
Kým v minulosti hnojenie prebiehalo 2-3 dni, v súčasnej done je to niekedy až 3 týždne, počas
ktorých si nemôžeme ani vyvetrať, nieto ešte oddychovať alebo pracovať na záhrade.
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 výrazne zhorší stav životného prostredia obyvateľov obce.
6. Čo sa týka samotnej stavby Kravín – pôrodnica, s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané sme
ešte v novembri 2019 upozornili Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bánovciach n.B. na
nezákonné nakladanie s odpadmi ( azbest). Tento podnet bol zaslaný na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Trenčíne, avšak do dnešného dňa sme sa nedozvedeli výsledok šetrenia.
Podotýkame, že sme sa na príslušný RUVZ obrátili ešte v apríli 2019, ale tento skonštatoval, že
uvedené práce boli realizované v zmysle zámeru stavby a v podlahe sa nenachádza spomínaný
azbest, ale je zabudovaný len v streche objektu. Pri rekonštrukcii strechy však tiež došlo ku
manipulácii s nebezpečným materiálom, čo mohlo poškodiť zdravie obyvateľov rozptylom látok do
ovzdušia, čo je tiež v rozpore so zákonom o nakladaní s nebezpečným odpadom. Dali sme zhotoviť
test v certifikovanom laboratóriu, ktorý dokázal, že azbest je zabudovaný aj v podlahe. Je na mieste
otázka, prečo OU Odbor starostlivosti o životné prostredie v Bánovciach n.B. a tiež Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne nekonajú v tejto veci? Po takýchto zisteniach dá sa ešte
navrhovateľovi veriť?
7. Zo strany navrhovateľa sme osočovaní z neodbornosti a napádaní, že im dokonca bránime v
podnikaní. Ostro sa proti tomu ohradzujeme a zdôrazňujeme, že si hájime len naše základné ľudské
práva na čisté životné prostredie bez smradu, hluku a iných zdraviu obťažujúcich látok. V novembri
sme žiadali vykonanie konzultácií in situ, čo nám však nebolo umožnené pre súčasnú pandemickú
situáciu. Chceli sme na nieste s príslušnými orgánmi štátnej správy poukázať na miestne pomery a
skutočnosť, že žiadne opatrenia nezabránia smradu z areálu družstva, keďže je v tesnej blízkosti
rodinných domov. Závery z písomných konzultácií považujeme za nedostatočné, pretože OU
skonštatoval, že nedospel ku žiadnym nový skutočnostiam.
8. Doplnená veterná ružica je účelová a nezohľadňuje miestne pomery, nakoľko cirkulačné pomery
prízemného prúdenia v Trenčíne nie sú rovnaké, ako prízemné vetry v obci Podlužany. Hlavne
podotýkame, že samotná obec sa nachádza v Bebravskej nive, čo zhoršuje rozptylové podmienky.
10.Plánovanou činnosťou dôjde k porušeniu ústavných práv občanov obce na priaznivé životné
prostredie, Dohody o EÚ, Dohody o fungovaní EÚ, Charty základných slobôd EÚ (spolu
označované ako faktická európska ústava). Z nich vyplýva napr. aj zásada, že v prípade kolízie
environmentálnych a zdravotných záujmov občanov EÚ a hospodárskych záujmov súkromných či
verejných, prednosť majú environmentálne a zdravotné záujmy. Ďalej dôjde k porušeniu ustanovení
Občianskeho zákonníka a iných prislúchajúcich zákonov. Na základe vyššie uvedených skutočností
žiadame preto realizovať nulový variant, to znamená zachovať súčasný stav.
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Občianska iniciatíva občanov Podlužian

