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OTVORENÝ LIST A PODNETY 
NA ĎALŠIE KONANIE ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
K ZNEČISŤOVANIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

V OBCI LEHOTA POD VTÁČNIKOM 
 
 

  V Lehote pod Vtáčnikom 11.08.2019 
  Evidenčné číslo: KC-01082019 

 
  
 Na základe viacročného znečisťovania životného prostredia v obci Lehota pod 
Vtáčnikom spoločnosťou POĽNO VTÁČNIK a. s. a ďalšími možnými znečisťovateľmi 
minimálne od roku 2017,  
 
 žiadame  orgány verejnej správy v Slovenskej republike o ďalšie bezodkladné 
konanie vo veci zastavenia znečisťovania. Žiadame realizovať opatrenia na okamžité  
ukončenie škodlivého poškodzovania ovzdušia s nepriaznivými účinkami na zdravie 
občanov obce Lehota pod Vtáčnikom.  
 
 Z dostupných informácií od viacerých občanov je dôvodné podozrenie, že sa 
úmyselne vyváža na poľnohospodársku pôdu močovina s amoniakom vo vyššej 
koncentrovanej forme, ako aj s možnými ďalšími škodlivými látkami, systematickou 
dlhodobou organizovanou formou.  

 
 Vzhľadom k tomu, že sa uskutočnili viaceré občianske aktivity a aktivity orgánov 
obce Lehota pod Vtáčnikom bez výsledného efektu zastavenia znečisťovania s 
nepriaznivými účinkami na občanov obce Lehota pod Vtáčnikom, po rozhovoroch 
s členmi občianskeho združenia Komplex centrum a viacerými občanmi Lehoty pod 
Vtáčnikom sme sa rozhodli konať formou otvoreného listu pre kompetentné orgány 
verejnej správy a hlavnej príslušnej obchodnej spoločnosti. Niektoré orgány verejnej 
správy už opakovane žiadame o riešenie, bez písomnej odpovede na predchádzajúcu 
žiadosť. 
 
 Nespoliehame sa na jednu formu, preto využívame niekoľko možných foriem 
činnosti orgánov verejnej správy so vzájomnou informovanosťou ich oslovenia. Takýto 
postup sa môže javiť ako neprimeraný, avšak veríme, že bude efektívny. Doterajšiu 
činnosť orgánov verejnej správy považujeme za nedostatočnú a otázna je aj potreba 
zmeny platnej legislatívy v oblasti súčinnosti orgánov verejnej správy, ak im bude 
doručený podnet od občanov v oblasti nepriaznivých vplyvov na zdravie občanov alebo 
dôsledné uplatňovanie platnej legislatívy. 
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 V prípade potreby plánujeme právo občanov obce Lehota pod Vtáčnikom na 
zdravé životné prostredie riešiť aj súdnou cestou, ktorú sme začali analyzovať 
v súčinnosti s advokátskou kanceláriou. 
 
 Vzhľadom na neúčinné osobné rokovanie starostu obce Ing. Jána Daňa, 
poslancov obecného zastupiteľstva so zástupcami POĽNO VTÁČNIK a. s. sme na 
Obecný úrad v Lehote pod Vtáčnikom doručili návrh na riešenie v súčinnosti 
s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Prievidzi, riešenie predžalobnou výzvou 
a prípravou žaloby na Okresný súd v Prievidzi. Tieto naše návrhy neboli na Obecnom 
zastupiteľstve v Lehote pod Vtáčnikom dňa 31.07.2019 schválené. 

 
 Opakovane uvádzame základné skutkové veci pre orgány, ktorým nebol doručený náš 
list číslo KC-01032019. 

 
 V roku 2018 sa realizovala v obci Lehota pod Vtáčnikom Petícia za prehodnotenie 
výstavby Farmy Slniečko v kapacite, s ktorou sa počíta v Oznámení o zámere „ Farma 
Slniečko – Lehota pod Vtáčnikom“ (ďalej petícia), ktorú podpísalo viac ako 1 500 občanov 
obce Lehota pod Vtáčnikom. V projektovom zámere sa plánuje realizácia farmy 
s kapacitou  2 500 kusov hovädzieho dobytka. Skutočnosťou je, že dlhšie obdobie majú 
občania obce Lehota pod Vtáčnikom problémy s dýchaním po vývoze odpadu 
živočíšneho pôvodu z hovädzieho dobytku, ako aj so zápachom, ktorý im komplikuje 
život v obci, v ich domoch a bytoch. 
 

 V nadväznosti na diskusiu na obecnom zastupiteľstve obce Lehota pod Vtáčnikom dňa 
28.02.2019 sme listom KC-01032019 zo dňa 04.03.2019  žiadali Ing. Lászlóa Sólymosa, 
ministra, Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a JUDr. 
Róberta Ružičku, PhD., generálneho riaditeľa, Slovenská inšpekcia životného prostredia, 
Grösslingová 5, 811 09  Bratislava o realizáciu zákonných kompetencií ku kontrole 
a inšpekcii stavu znečisťovania životného prostredia v obci Lehota pod Vtáčnikom 
spoločnosťou 

POĽNO VTÁČNIK a. s. 
Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 36 295 876, 

 
ktorá bola doručená na vedomie aj orgánom obce, ústavným orgánom SR a ďalším osobám. 
 
 Kontrola Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného 
prostredia Banská Bystrica bola vykonaná dňa 19.03.2019 s tým, že kontrola bola 
zameraná hlavne na stavebné objekty POĽNO VTÁČNIK a. s., v čase kontroly nebol 
zápach mimo areálu spoločnosti podľa písomnej odpovede zo dňa 06.05.2019. 
 
 Viacerí občania  však vedia a cítia vo vzduchu, že stav životného prostredia nie 
je v poriadku. Súčasný stav životného prostredia v obci Lehota pod Vtáčnikom je 
naďalej nevyhovujúci a zrejme škodlivý so šíriacim sa zápachom. Čpavok a iné 
škodlivé látky zo živočíšneho odpadu hovädzieho dobytka v zemine a v ovzduší 
spôsobujú dospelým občanom a deťom aj ťažkosti s dýchaním, alergické reakcie cez 
deň, večer a v noci s ťažkosťami spánku, čo vyjadrili občania na osobných stretnutiach 
aj na diskusii na Facebook, ako som už uviedol v žiadosti zo dňa 04.03.2019. 
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 Počas realizácie petície v roku 2018 som bol osobne na pohotovosti v Nemocnici 
so sídlom v Bojniciach s členkou petičného výboru, ktorá mala zrejme aj s vyčerpania 
a viacdňových stresov z petície mozgovú príhodu. Na ďalšie možné vážnejšie 
poškodzovanie zdravia občanov obce Lehota pod Vtáčnikom nemienime čakať. 
 
 Na základe uvedených skutočností žiadame príslušné orgány verejnej správy 
o nasledovné konania: 
 
1. Ministerstvo životného prostredia SR 
Žiadame o vykonanie štátneho odborného dozoru nad výkonom kontroly stavu životného 
prostredia Okresným úradom Prievidza, odborom životného prostredia na základe podnetov 
od Michala Gašparoviča, občana Lehoty pod Vtáčnikom 
 
2. Krajská prokuratúra Trenčín 
Podávame podnet na preskúmanie zákonnosti postupov orgánov verejnej správy pri 
kontrolách životného prostredia v obci Lehota pod Vtáčnikom: 
a) Inšpekciou životného prostredia Banská Bystrica na žiadosť združenia Komplex centrum, 
Prievidza 
b) Okresného úradu Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie na podnety Michala 
Gašparoviča, Lehota pod Vtáčnikom 
 
3. Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR v Prievidzi 
a) Žiadame o zabezpečenie policajných hliadok so zabezpečením zápisov k  znečisťovaniu 
poľnohospodárskej pôdy a trávnatých porastov umiestňovaním živočíšneho odpadu v okolí 
obce Lehota pod Vtáčnikom v možnom rozsahu podľa personálnych a materiálnych možností. 
 
b)  Žiadame o súčinnosť s občanmi v prípade nahlásenia konania umiestňovania živočíšneho 
odpadu v okolí obce Lehota pod Vtáčnikom formou realizovania zápisu o konaní s uvedením 
evidenčného čísla vozidla, vodiča, prípadne zabezpečenie dôkazov alebo ďalších možných 
informácií podľa zákonov SR.  
 
c) Žiadame preskúmať, či konaním v obci Lehota pod Vtáčnikom v oblasti znečisťovania 
životného prostredia dochádza k trestnému činu, k čomu je dôvodné podozrenie podľa 
uvedených skutočností.  
 
4. Ministerstvo vnútra SR 
Žiadame o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám o zákonných 
povinnostiach obce Lehota pod Vtáčnikom pri aplikácii zákona o civilnej ochrane obyvateľstva 
podľa uvedených skutočností  
 
5. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné 
prostredie  
Žiadame o kontrolu dodržiavania zákonov orgánmi štátnej správy alebo poslanecký prieskum 
k životnému prostrediu v obci Lehota pod Vtáčnikom 
 
6. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj 
Žiadame o kontrolu dodržiavania zákonov orgánmi štátnej správy alebo poslanecký 

prieskum k životnému prostrediu v obci Lehota pod Vtáčnikom 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach 
Žiadame vykonať alebo zabezpečiť certifikované meranie koncentrácií amoniaku v ovzduší 
v obci Lehota pod Vtáčnikom 
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   Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave si dovoľujeme taktiež informovať o činnosti 
občanov Rakúskej republiky v Slovenskej republike, ktoré je vo viacerých oblastiach pozitívne 
v rozvíjaní podnikateľskej činnosti aj v oblasti poľnohospodárstva s vytváraním pracovných 
miest pre občanov Slovenskej republiky, avšak doterajšia činnosť občanov Rakúskej 
republiky v obci Lehota pod Vtáčnikom v oblasti životného prostredia je v posledných 
rokoch neprijateľná a je otázne, či by bola v Rakúskej republike akceptovateľná.  
 
   Plánujeme zorganizovať v obci Lehota pod Vtáčnikom stretnutie s občanmi obce, 
na ktorom radi uvítame zástupcov štátnych orgánov, orgánov obce Lehota pod 
Vtáčnikom a ďalších osôb, na ktorom by si mohli svoje názory a osobné skúsenosti 
občanov so znečisťovaným ovzduším v obci Lehota pod Vtáčnikom vypočuť priamo 
osobne.  
 
 Za spoluprácu pri skvalitnení životného prostredia v obci Lehota pod Vtáčnikom vopred 
ďakujeme. 
 
 S úctou 

 

   Ing. Vladimír Šimko 
   predseda 
   Komplex centrum 
 
Doručí sa: 
 
1. Ing. Peter Antal, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda výboru 
    Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie  
    Národná rada Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 

 
2. Boris Kollár, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda výboru 
    Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj 
    Národná rada Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 

  
3. Ing. Peter Pellegriny, predseda vlády SR, Úrad vlády SR 
 Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava 
 
4. Ing. László Sólymos, minister, Ministerstvo životného prostredia SR 
 Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
 
5. Ing. Gabriela Matečná, ministerka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
 Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
 
6. Ing. Denisa Saková, PhD., ministerka, Ministerstvo vnútra SR,  
 Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

 
7. JUDr. Jaromír Čižnár, generálny prokurátor, Generálna prokuratúra,  
 Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1 

 
8. JUDr. Monika Piknová, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Trenčín 
 Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín 
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9. plk. JUDr. Ivan ŠIKULA, Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR 
 M. Mišíka 11, 971 66 Prievidza 
 
10. JUDr. Róbert Ružička, PhD., generálny riaditeľ, Slovenská inšpekcia životného  
  prostredia, Grösslingová 5, 811 09  Bratislava 
 
11. Ing. Jaroslav Baška, predseda, Trenčiansky samosprávny kraj 

 K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
 

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach 
   Nemocničná 8, 972 01 Bojnice 
 
13. Ing. Ján Daňo, starosta obce Lehota pod Vtáčnikom 
  Obecný úrad, Nám. SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 
 

14. Ing. Ľubomír Mendel, zástupca starostu, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod 
  Vtáčnikom 
 

15. Ing. Rastislav Bakus, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom 
 
16. Ing Andrej Barborík, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom 
 
17. Ľubomír Hamáček, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom 
 
18. JUDr. Katarína Jánošková, poslankyňa obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom 
 
19. Martin Levčík, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom 
 
20. Ing. Darina Šnircová, poslankyňa obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom 
 
21. Róbert Tonhajzer, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom 
 
22. Ing. Amália Uhliarová, poslankyňa obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom 
 
23. Marek Valenteje, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom 
 
24. Štefan Vida, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom 
 
25. Ing. Zuzana Hajsterová, hlavná kontrolórka obce Lehota pod Vtáčnikom 
 
26. Ing. Daniel Frauenschuh, predseda predstavenstva, POĽNO VTÁČNIK a. s. 
       Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 
 
27. Dipl.Ing. Andreas Aichinger , člen dozornej rady, POĽNO VTÁČNIK a.s. 

Finklham 121, Scharten 4612, Rakúska republika  
 

28. Ing. Michal Maruš , člen dozornej rady, POĽNO VTÁČNIK a.s. 
Rudnianska Lehota 77, 972 26 Nitrianske Rudno 
 

29. Josef Preining, člen dozornej rady, POĽNO VTÁČNIK a.s.  
  Rosegger Strasse 14, Marchtrenk A-4614, Rakúska republika 
 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Frauenschuh&MENO=Daniel&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Aichinger&MENO=Andreas&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Maru%9A&MENO=Michal&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Preining&MENO=Josef&SID=0&T=f0&R=0
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30. Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA, veľvyslankyňa, Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave 
  Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava 
  
31. Greenpeace Slovensko, Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99 Bratislava 1 

 
32. Michal Gašparovič, predseda petičného výboru k zámeru Slniečko,  
  Lehota pod Vtáčnikom 
 
33. Genovéva Šimková, členka petičného výboru k zámeru Slniečko, Lehota pod Vtáčnikom 
 
34. Peter Barčin, Občianska iniciatíva za referendum o zmene územného plánu obce Lehota 
  pod Vtáčnikom k zámeru Farma Slniečko - Lehota pod Vtáčnikom 
 
35. Mgr. Ľubica Mečiarová, členka Správnej rady Komplex centrum, Prievidza 

36. Jaroslav Kolibík, člen Správnej rady Komplex centrum, Zvolen 
 
37. Médiá v Slovenskej republike 
 

 
 
 
 
 
 
 


