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         Vážený pán 
         Ing. Ján Daňo 
         starosta obce 
         Obecný úrad  
         Lehota pod Vtáčnikom 
         972 42  
              
  V Lehote pod Vtáčnikom 26.09.2019 
  Evidenčné číslo: KC-07092019 

Vec: 
Návrhy Komplex centrum v rámci aktivity Za zdravšie ovzdušie 
- zaslanie na základe skutočností a doručených listov od orgánov verejnej správy 
 
 Ďakujem Vám za spoluprácu pri riešení ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom, 
ako aj pri organizácii podujatia Za zdravšie ovzdušie, ktoré sa uskutočnilo 11.09.2019 
v Dome kultúry v Lehote pod Vtáčnikom. 
 
  Vyjadrenie Ing. Daniela Frauenschuha, predsedu predstavenstva, POĽNO VTÁČNIK a. s. 
v tom zmysle, že spoločnosť POĽNO VTÁČNIK, a.s. zabezpečí v roku 2020 špeciálny 
aplikátor na živočíšny odpad hodnotím pozitívne.  
 
Na základe zistených skutočností od občanov obce, diskusie na podujatí a doručených 
listov od orgánov verejnej správy si Vám dovoľujem navrhnúť nasledovné aktivity: 
 
1. V zmysle odpovede z Ministerstva vnútra SR, sekcie krízového riadenia, zorganizovať 
pracovné rokovanie so zástupcami štátnych orgánov k ovzdušiu a vplyvom 
poľnohospodárskej výroby a odpadov z nej na životné prostredie a ovzdušie, ako aj vplyvom 
kameňolomu a prachu na ovzdušie a zdravie občanov obce Lehota pod Vtáčnikom. 
 
2. Uskutočniť právnu analýzu k možnosti schválenia všeobecne záväzného nariadenia obce 
Lehota pod Vtáčnikom, ktoré by upresnilo postupy v prípade vyskytnutia nadmerne 
obťažujúceho až štipľavého zápachu v ovzduší s vplyvom na oči a dýchacie cesty 
občanov, ako aj predchádzanie vzniku takéhoto stavu. Vplyv prachu z kameňolomu 
a možnosti riešení sme neanalyzovali podrobne, je to vec možnej právnej analýzy.  
 
3. Z dôvodu zistenia jednoznačnosti pôvodcu obťažujúceho zápachu navrhujem 
informovať občanov miestnym rozhlasom, prípadne inou formou, o možnosti privolania 
Polície Slovenskej republiky s uskutočnením zápisu pri podozrivom umiestňovaní 
živočíšneho odpadu na poľnohospodárske pozemky v okolí obce Lehota pod Vtáčnikom. 
Informácia by sa zverejnila v mene orgánov obce alebo v mene Komplex centrum podľa 
dohody.  
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 Vyjadrenie Ing. Daniela Frauenschuha, predsedu predstavenstva, POĽNO VTÁČNIK 
a. s. v tom zmysle, že spoločnosť POĽNO VTÁČNIK, a.s. nebude realizovať projektový 
zámer Slniečko zrejme budem vyžadovať písomne od POĽNO VTÁČNIK, a.s.  
 
 Riešenie odpadu formou výstavby bioplynovej stanice, zverejnenej informácie na 
stretnutí 11.09.2019 je jednou z možností, s analýzou výhod a nevýhod, vrátane možného 
posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA, k čomu sú však potrebné pozemky, ktoré sa 
podľa dostupných informácií zatiaľ neriešia z dôvodu nezáujmu vlastníkov na odpredaj pre 
POĽNO VTÁČNIK, a.s.  
 
 Na stretnutí dňa 11.09.2019 bolo konštatované poslancom obecného 
zastupiteľstva Štefanom Vidom, že sa vyváža v okolí obce Lehota pod Vtáčnikom aj 
odpad z chovu ošípaných, k čomu nebolo zaujaté stanovisko a nemám informáciu, či 
je to podľa platných predpisov. 
 
 Zástupcovia spoločnosti POĽNO VTÁČNIK, a.s. ani Ing. Jozef Fabian za 
Regionálnu poľnohospodársku a potravinovú komoru v Prievidzi  na stretnutí 
neargumentovali k riešeniam odpadov citáciou právnych predpisov, čo som očakával.  
 
 Žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám od Úradu verejného 
zdravotníctva SR bude upresnená v stanovenej lehote 7 dní.  
 
 Informácie o ovzduší, vrátane Vašich žiadostí, podnetov a odpovedí z web stránky 
obce Lehota pod Vtáčnikom sú umiestnené na stránke Komplex centrum  
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ktoré sa budú dopĺňať podľa vecných a časových možností. 
 
 Písomné odpovede na otvorený list Komplex centrum od všetkých orgánov štátnej 
správy Vám budú doručené na obecný úrad do podateľne. 
 
 Verím, že spoluprácou s orgánmi obce Lehota pod Vtáčnikom, štátnej správy a s 
podnikateľskými subjektmi bude ovzdušie v obci Lehota pod Vtáčnikom zdravšie. 
 
 S úctou 
 
 
       
     Ing. Vladimír Šimko 
              predseda 
      Komplex centrum 
 

Prílohy: 
1. List z Ministerstva vnútra SR, sekcie krízového riadenia zo dňa 27.08.2019 
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 09/2019 zo dňa 28.08.2019 
 

Doručí sa: 
1. Ing. Ján Daňo, starosta obce Lehota pod Vtáčnikom 
2. Poslankyne a poslanci Obecného zastupiteľstva v Lehote pod Vtáčnikom 
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