Ústredie

Obecný úrad Palárikovo
stavebný úrad
Hlavná 82
941 11 Palárikovo
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Bratislava

456-2/2016/ 15.06.2016

7075-25597/27/2019/Šul

Ing. Daša Šuleková, PhD.

12.07.2019

Vec: Žiadosť o stanovisko k obsahu odvolania
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra (ďalej len
„Inšpektorát“) postúpila listom č. 1968-19066/2019/Kap/371060115 zo dňa 23.05.2019
Slovenskej inšpekcii životného prostredia – ústredie (ďalej len „Inšpekcia“) ako
odvolaciemu orgánu v zmysle ustanovenia § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolania
účastníkov konania proti rozhodnutiu Inšpektorátu č. 1968-7477/2019/Kap/371060115
zo dňa 28.02.2019 spolu s kompletným spisovým materiálom.
Inšpektorát vydal dňa 28.02.2019 pre prevádzkovateľa AGROVÝKRM a.s.,
Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica, IČO: 31 421 814 rozhodnutie
č. 1968-7477/2019/Kap/371060115, ktorého súčasťou bolo okrem iného aj vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Farma ošípaných Palárikovo – Šándor, Obnova
chovu“. Proti uvedenému rozhodnutiu boli v zákonom stanovenej lehote podané
odvolania viacerých účastníkov konania, ktoré smerujú aj proti obsahu záväzného
stanoviska č. 456-2/2016 zo dňa 15.05.2016, ktoré vydala obec Palárikovo ako
stavebný úrad a dotknutý orgán v rámci integrovaného povoľovania.
Účastníci konania namietajú vo svojich odvolaniach proti záväznému
stanovisku obce Palárikovo č. 456-2/2016 zo dňa 15.05.2016 najmä:
1. nesúlad s územným plánom obce Palárikovo z dôvodu, že obec Palárikovo vo
svojom územnom pláne počítala s poľnohospodárskou výrobou na farme Šándor –
chov ošípaných, kde bolo limitované množstvo kusov a to 1000 ks, pričom takéto
množstvo je stanovené v stavebnom i kolaudačnom rozhodnutí o stavbe farmy
z roku 1979 respektíve 1981 (odvolania Ing. Alžbety Huskovej, Mgr. Rudolfa
Kodadu, Mgr. Ľubice Karasovej),
2. malú vzdialenosť chovu s množstvom prasníc nad 5000 ks od obydlí (odvolanie
Mgr. Ľubice Karasovej),
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3. skutočnosť, že sa nejedná o obnovu chovu, ale o nový chov (odvolania Ing.
Alžbety Huskovej, Mgr. Rudolfa Kodadu),
4. skutočnosť, že v čase vydania stanoviska obec nemala vedomosti o negatívnych
vplyvoch prevádzky na život obyvateľov a rovnako tak na životné prostredie
(odvolanie Mgr. Ľubice Karasovej).
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás žiadame o zaslanie Vášho
stanoviska k obsahu podaných odvolaní, v lehote 30 dní odo dňa doručenia tejto
žiadosti.

JUDr. Róbert Ružička, PhD.
generálny riaditeľ

Prílohy:
1. scan odvolania Ing. Alžbety Huskovej
2. scan odvolania Mgr. Rudolfa Kodadu
3. scan odvolania Mgr. Ľubice Karasovej
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