OBEC PODLUŽANY
zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Miksom
Podlužany 72, 956 52 Podlužany
Okresný úrad Bánovce n/Bebr.
odbor starostlivosti o životné
prostredie
Námestie Ľ. Štúra7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou
Váš list zn./ zo dňa
OU-BN-OSZP-2021/000308

Naša značka:
OCU-S2021/00042

Vybavuje / linka
038/7682136

Podlužany
28.01.2021

Odvolanie voči ,,ROZHODNUTIU“ vydanom v zisťovacom konaní
„Kravín –
pôrodnica“ s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“ č. OU-BN-OSZP-2021/000308-183.
Obci Podlužany bolo dňa 13.01.2021 doručené ROZHODNUTIE vydané
v zisťovacom konaní „Kravín – pôrodnica“ s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“
s výrokom
navrhovaná činnosť ,,Kravín- pôrodnica , s.č.375- prestavba na halu pre ošípané“,
uvedená v predloženom zámere (spracovateľ Envideal, s.r.o. Jaskový rad 151, 831 01
Bratislava, júl 2018), ktorej navrhovateľom je Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52
Podlužany, IČO: 00 205 567
sa nebude posudzovať
podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Voči tomuto rozhodnutiu sa odvolávame z nasledovných dôvodov:
1. Odmietame konštatovanie navrhovateľa Poľnohospodárske družstvo Podlužany, že zo
strany Obce Podlužany dochádza k právne a odborne nedôvodnému napádaniu družstva so
snahou znemožniť mu jeho legálnu investíciu do podnikania. Nebola to Obec Podlužany,
ktorá začala s prestavbou kravína na maštaľ pre ošípané bez projektovej dokumentácie,
stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a iných orgánov a organizácií, a to už
nehovoríme o informovaní obce (podanie žiadosti pre stavebné povolenie...) k takejto
činnosti , ale bol to navrhovateľ- nezákonné konanie.
2. Taktiež nebola to Obec Podlužany, ktorá neoprávnene nakladala s nebezpečným odpadom
a neoprávnene ho zabudovala do stavby, opäť navrhovateľ konal nezákonne.
3. Obec je povinná chrániť obyvateľov obce a vytvárať im priaznivé podmienky pre život,
nielen v určitých častiach obce, ale v celom katastri obce, a keďže tieto empirické
skúsenosti s navrhovateľom nás nútia byť pozorní pri ďalších krokoch tohto subjektu
postupujeme viac opatrne vzhľadom na budúcnosť.
4. Úrad sa nedostatočne vysporiadal s pripomienkami a vyjadreniami účastníkov konania.
Úradu akoby nevadilo, že s prestavbou sa započalo v rozpore so zákonom, že boli porušené
i iné zákony, zákon o odpadoch a že dopad uvedenej činnosti zvyšuje enviromentálne
zaťaženie v danej lokalite a tým zhoršuje životné podmienky obyvateľov.
Obec trvá na všetkých svojich doterajších stanoviskách a žiada dôsledné posúdenie
navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v zmysle neskorších predpisov.
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starosta obce
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