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ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie
vplyvov navrhovanej činnosti „„Kravín - pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na halu pre
ošípané“.
Navrhovateľ, Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52 Podlužany, (ďalej len
navrhovateľ) predložil dňa 08.08.2018 listom zo dňa 01.8.2018 v písomnej aj elektronickej
forme Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie
(ďalej len OÚ BN, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) 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 (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti
„„Kravín - pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“ (ďalej len zámer), ktorý
v júli 2018 vypracovala spoločnosť EnvIdeal, s.r.o., Jaskový rad 151, 831 01 Bratislava, na
vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní. Podľa § 18 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa dňom
predloženia zámeru začalo konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Účelom navrhovanej činnosti je zmena existujúcej stavby “Kravín – pôrodnica“, s. č. 375
na Halu pre ošípané ktorá bude slúžiť na ustajnenie a chov hospodárskych zvierat v celkovom
počte 682 chovných ošípaných vo váhovej kategórii 30 – 130 kg, ktorá sa má realizovať na
území Trenčianskeho kraja, v okrese Bánovce nad Bebravou, v k. ú. obce Podlužany, v
existujúcom areáli PD Podlužany. Zámer je vypracovaný v dvoch variantoch.
Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly
č. 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 1. b) Zariadenia na intenzívnu živočíšnu
výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou ošípaných od 200 do 2 000 ks (nad
30 kg) alebo do 750 ks prasníc v časti B - zisťovacie konanie a v zmysle § 18 ods. 2
písmena b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona
o posudzovaní.
Zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b)
zákona o posudzovaní.
OÚ BN, OSŽP dňa 09.8.2018 zverejnil oznámenie o predloženom zámere podľa § 23 ods.
1 zákona o posudzovaní a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní
na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-kravinporodnica-s-c-375-prestavba-na-halu-pre-osipane a zároveň predložil zámer navrhovanej
činnosti zainteresovaným subjektom.
Výsledkom zisťovacieho konania je rozhodnutie vydané OÚ BN, OSŽP č. OU-BN-OSZP2021/000308 – 193 zo dňa 31.05.2021 o tom, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní. Proti rozhodnutiu sa navrhovateľ odvolal, Okresný úrad
Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, ako
príslušný odvolací orgán, rozhodnutím č. OU-TN-OOP3-2021/001824-017 zo dňa 18.08.2021
toto odvolanie zamietol a rozhodnutie prvostupňového orgánu potvrdil. Predmetné
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.08.2021

Stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, ktoré boli doručené na OÚ BN,OSŽP
podľa zákona obsahovali pripomienky k zmene navrhovanej činnosti, ktoré si vyžadovali
prerokovanie rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti v zmysle zákona a na základe
ktorých OÚ BN,OSŽP špecifikoval požiadavky uvedené v bode 2.2. tohto rozsahu hodnotenia
zmeny navrhovanej činnosti.
Prerokovanie v zmysle § 30 ods. 1 zákona vo veci zmeny navrhovanej činnosti sa
vykonalo v súlade s § 65g ods. 1 zákona v listinnej a elektronickej podobe v súlade so
zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
OÚ BN, OSŽP v súlade s § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní upovedomil listom č. OU-BNOSZP-2021/000308-205 zo dňa 06. 09. 2021 navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný
orgán, dotknuté orgány, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o prerokovaní rozsahu
hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti „Kravín - pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na halu
pre ošípané“(ďalej len „rozsah hodnotenia“), ktoré sa uskutočnilo podľa § 65g ods. 1 zákona
písomne v listinnej podobe. Navrhovateľ, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán,
dotknutá obec a ostatní účastníci konania mohli podávať pripomienky k návrhu rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti, a to v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia tohto
upovedomenia.
V stanovenej lehote zaslali svoje stanoviská k návrhu rozsahu hodnotenia nasledovné
subjekty:
Združenie domových samospráv listom zo dňa 06.09.2021
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia listom zo dňa 08.09.2021
PD Podlužany v zastúpení CREDIS LAW s.r.o. listom zo dňa 14.09.2021 a 30.09.2021
Občianska iniciatíva občanov Podlužian listom zo dňa 16.09.2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne listom zo dňa 17.09.2021
Navrhovateľovi boli zaslané kópie doručených stanovísk k návrhu rozsahu hodnotenia zmeny
navrhovanej činnosti na vyhodnotenie podľa bodu 2.2.8 tohto rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti.

OÚ BN, OSŽP ako príslušný orgán pri určovaní Rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
podľa § 30 ods. 1 a 4 zákona o posudzovaní vychádzal z prílohy č. 11 tohto zákona s
prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní a na
pripomienky doručené podľa § 30 ods. 1 a 2 zákona o posudzovaní, na základe ktorých určuje
Špecifické požiadavky rozsahu navrhovanej činnosti uvedené v bode 2.2 a nasledovný Rozsah
hodnotenia navrhovanej činnosti.
1. Varianty pre ďalšie hodnotenie
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje dôkladné zhodnotenie
nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) a variantu
B uvedeného v zámere navrhovanej činnosti, resp. modifikovaného variantu, ktorý vyplynie
na základe nových poznatkov, limitov územia a iných zistení; alebo zohľadňujúci pripomienky a
požiadavky uplatnené v stanoviskách k zámeru navrhovanej činnosti.
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1 Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti. Vzhľadom
na povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení
navrhovanej činnosti obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11
zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti.
2.1.2 Na vypracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti
činnosti uvedenej vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania
vplyvov na životné prostredie.
2.1.3 Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti.

2.1.4 Navrhovateľ doručí na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou kompletné vyhodnotenie
správy o hodnotení v listinnom vyhotovení v počte 2 ks, 2 ks samostatne všeobecne
zrozumiteľných zhrnutí (časť C kapitola X. prílohy č. 11 zákona) v listinnom vyhotovení, 1 ks
samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie a 1 ks kompletnú správu o hodnotení
na elektronickom nosiči dát (okresný úrad si vyhradzuje právo spresniť konečný počet
dokumentácií).
2.2 Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti vyplynula potreba v správe o hodnotení
navrhovanej činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich
s navrhovanou činnosťou:

2.2.1. Navrhovateľ zabezpečí, že Správa o hodnotení navrhovanej činnosti bude obsahovať
doplnenú IMISNO-PRENOSOVÚ ODBORNÚ ŠTÚDIU VO VECIACH OCHRANY
OVZDUŠIA, V ODBORNOM ROZSAHU IMISNO−PRENOSOVÉHO ODBORNÉHO
POSUDKU VO VECIACH OCHRANY OVZDUŠIA, VRÁTANE IMISNO-PRENOSOVEJ
ROZPTYLOVEJ ŠTÚDIE VO VECIACH OCHRANY OVZDUŠIA, vypracovanú
oprávneným odborným posudzovateľom podľa § 19 zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení
vo veci vyššie uvedeného Zámeru „Kravín - pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na halu pre
ošípané“. IMISNO-PRENOSOVÁ ODBORNÁ ŠTÚDIA VO VECIACH OCHRANY
OVZDUŠIA musí obsahovať aj vplyvy VŠETKÝCH PRÍSLUŠNÝCH STACIONÁRNYCH
ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA A VŠETKÝCH MOBILNÝCH ZDROJOV
ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA, ĎALEJ VŠETKÝCH BODOVÝCH, PLOŠNÝCH A
LÍNIOVÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
VO VZŤAHU K IMISNÉMU ZNEČISTENIU OVZDUŠIA OKOLITÉHO OBYTNÉHO,
PODNIKATEĽSKÉHO A VEREJNÉHO PRIESTORU V OBCI PODLUŽANY, VRÁTANE
POZAĎOVÉHO ZNEČISŤOVANIA OKOLITÉHO OVZDUŠIA. Predmetom vyššie
uvedeného posúdenia musí byť aj VPLYV ZÁPACHU Z PREVÁDZKY NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI A VŠETKÝCH PRÍSLUŠNÝCH MOBILNÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA
OVZDUŠIA A DOPRAVY NA KVALITU OVZDUŠIA OKOLITÉHO OBYTNÉHO A
VEREJNÉHO PRIESTORU V OBCI PODLUŽANY.
2.2.2. Správa o hodnotení navrhovanej činnosti musí obsahovať pre zámer „Kravín pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“ PRÍSLUŠNÉ OPATRENIA NA
OBMEDZOVANIE
EMISIÍ
PACHOVÝCH
LÁTOK
VZNIKAJÚCICH
PRI
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI. Je potrebné špecifikovať príslušné NAVRHOVANÉ
TECHNOLOGICKÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA NA OBMEDZENIE ŠÍRENIA
ZÁPACHU Z PREVÁDZKY STACIONÁRNYCH ZARIADENÍ A Z PREVÁDZKY
MOBILNÝCH
ZARIADENÍ
PRI
DOVOZE
A
ODVOZE
V SÚVISLOSTI
S NAVRHOVANOU ČINNOSŤOU CEZ ZASTAVANÉ ÚZEMIE OBCE PODLUŽANY.
2.2.3. Správa o hodnotení navrhovanej činnosti musí obsahovať pre zámer „Kravín pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“ doplnený PRÍSLUŠNÝ SPÔSOB
PLNENIA LEGISLATÍVNEJ POVINNOSTI NAVRHOVATEĽA V OBLASTI HNOJÍV V
SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM HNOJOVICE. Jedná sa najmä o porovnanie navrhovanej
činnosti s najlepšou dostupnou technikou vrátane spôsobu aplikácie hnojovice do pôdy a s
Kódexom správnej poľnohospodárskej praxe na znižovanie emisií amoniaku z chovov
hospodárskych zvierat a aplikovania hnojív do pôdy.
2.2.4. Medzi dotknuté orgány v Správe o hodnotení zaradiť ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A
SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY. (Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie, § 3, písm. p) dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého

záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané podľa
osobitných predpisov podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti, jej zmeny, alebo ktorého
vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu)
2.2.5. Navrhovateľ zabezpečí, že Správa o hodnotení navrhovanej činnosti bude obsahovať
doplnené DOPRAVNO-KAPACITNÉ POSÚDENIE JESTVUJÚCICH KOMUNIKÁCIÍ
VYPRACOVANÉ OPRÁVNENOU ORGANIZÁCIOU, VO VZŤAHU K SÚČASNEJ
KAPACITE A NAJMÄ VO VZŤAHU K POŽADOVANÉMU NAVÝŠENIU ICH
KAPACITY. SÚČASŤOU TOHTO POSÚDENIA MUSÍ BYŤ AJ VYHODNOTENIE
VPLYVU NAVÝŠENIA DOPRAVY KTORÉ JE SPÔSOBENÉ NAVÝŠENÍM
KAPACITY VPLYVOM NAVRHOVANEJ ČINNOSTI.
2.2.6. Navrhovateľ zabezpečí, že Správa o hodnotení navrhovanej činnosti bude obsahovať
doplnené AKUSTICKÉ POSÚDENIE vypracované oprávnenou osobou nasledovne:
VYPRACOVAŤ A VYHODNOTIŤ PRÍSLUŠNÚ HLUKOVÚ ŠTÚDIU, DOKLADAJÚCU
VPLYV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI AKO AJ MOBILNÝCH ZDROJOV HLUKU PRI
DOVOZE A ODVOZE KOMPONENTOV PRE NAVRHOVANÚ ČINNOSŤ NA OBYTNÝ
A VEREJNÝ PRIESTOR V BLÍZKOSTI POUŽÍVANÝCH DOPRAVNÝCH TRÁS V
OBCI PODLUŽANY, v súlade s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v platnom
znení; Hluková štúdia musí byť vypracovaná odborne spôsobilou osobou, ktorá je držiteľom
osvedčenia o akreditácii podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v platnom znení.
2.2.7 Navrhovateľ za účelom objektívneho posúdenia možného negatívneho vplyvu
navrhovanej činnosti na verejné zdravie zabezpečí, že do Správy o hodnotení navrhovanej
činnosti bude zapracované HODNOTENIE VPLYVOV NA VEREJNÉ ZDRAVIE (Health
Impact Assessment - HIA) ako maximálne hodnotenie vplyvov na verejné zdravie podľa vyhl.
č. 233/2014 Z. z., na základe podrobných informácií o možných vplyvoch na zdravie, ako aj
analýzy údajov z podkladov spracovaných na účely tohto hodnotenia. V HIA je potrebné
posúdiť aj prítomnosť azbestu v betónovej podlahe objektu. HIA môže byť vykonané
hodnotiteľom, ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie vplyvov na verejné
zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia v súlade s § 15 ods. 1
písm. b) a § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z..
2.2.8. V Správe o hodnotení navrhovanej činnosti okrem zhrnutia navrhovanej činnosti a jej
vplyvov na životné prostredie je potrebné sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k
zámeru navrhovanej činnosti ako aj k osobitným požiadavkám k určenému rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti (od orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj účastníkov
konania) a v prehľadnej forme písomne vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a
odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti, a k určenému rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti, resp. odôvodniť ich nesplnenie.

3. UPOZORNENIE:
Navrhovateľ s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracovania osobných údajov a na riziká
s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosť pre práva fyzickej osoby je povinný podľa § 31
ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho,

že spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. Uvedené opatrenia
je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.
Ak spracovanie osobných údajov bude vykonávať sprostredkovateľ v mene navrhovateľa,
navrhovateľ môže podľa § 34 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje
dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby
spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila ochrana
práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa
prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.
Podľa § 30 ods. 6 zákona je platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 3 roky od
jeho určenia.
Podľa § 30 ods. 4 písm. b) zákona o posudzovaní sa pri určovaní rozsahu hodnotenia
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny vychádza z prílohy č. 11 s prihliadnutím na stanoviská
doručené podľa § 23 ods. 4.
Podľa § 30 ods. 7 zákona o posudzovaní je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou
obcou bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o určenom rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti.
Podľa § 30 ods. 8 zákona o posudzovaní môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý
samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7
zákona na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01Bánovce nad Bebravou, ktorý ich po vyhodnotení doručí
navrhovateľovi.
Podľa § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní „Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec
zverejňuje dokumentáciu (určený rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti) podľa § 30 ods. 7
v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do
desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v tomto ustanovení. Ak nie je možné
zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce
zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy
alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.“.
Doručuje sa elektronicky podľa rozdeľovníka

