
Z á p i s n i c a
z neplánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa

13. septembra  2016 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Považany

 P r í t o m n í:  podľa prezenčnej listiny

 P r o g r a m: 
1. Kontrola uznesení
2. Interpelácie poslancov OZ
3. Sťažnosť obyvateľov obce Považany - chov ošípaných
4. Rôzne
5. Záver

Nakoľko bola  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ  za uznášaniaschopné.

Ospravedlnený: Ing. Ján Gondár, Ing. Rastislav Trebatický  
Vzhľadom na hlavný bod rokovania OZ, a to sťažnosť obyvateľov obce na chov ošípaných
u p. Jána Gregora – starostka obce navrhla, aby poslanci OZ prerokovali bod č. 3 ako bod č.1. 
Predložený program  poslanci OZ  schválili 7 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
 predložený program zasadnutia OZ.
                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:   Ing. Ladislav Mišura, p. Daniel Cibulka
Vedením zápisnice poverila starostka obce: Ľubica Miháliková

K bodu 3/  Sťažnosť obyvateľov obce Považany  - chov ošípaných 

p. Lukáč – k sťažnosti posledné 2 mesiace chodí do jeho dvora líška, ktorá chodí cez deň, do
hnoja, kde sa ukladajú zbytky zo zabíjania. Smrad a vypúšťanie močovky pokračuje.
p. Lukáč st. - asi pred rokom som našiel na záhrade odstavča, keďže asi uhynulo v noci, on to
len prekryl zelinou a nejaké zviera to zavlieklo k nám. Musel som preto vybudovať plot.
p. Lukáč – jedine my sme sa bili a som rád, že prišli i susedia. Nikto z nás nemôže otvoriť
okná. Aj my chováme a nikde to nesmrdí. 
p. Hrádel - je to problém celých Mošoviec, je to úplne banálna, debilná vec, všetkým to vadí.
Nežijeme v staroveku, žijeme v aglomerácií, kde sú vedľa seba dom vedľa domu. 
p. Kubicová – k podanej sťažnosti nemám viac čo dodať.
p. Krenek – je to nepríjemné, keď i cudzí ľudia idú po ulici a musia si zapchať nos. Riešenie
necháva na kompetentných. 
p. Pomajbo – príde návšteva i s malým dieťaťom a otočia sa a idú domov. Ani opekať sa
nemôže. Prasce kŕmi  pomyjami a tie kvasia a to znásobuje smrad. V Brunovciach stavia, tam
má i hosp. dvor s napájačkami a tam môže chovať. Chcel by som vedieť do  ktorej žumpy,
vypúšťa močovku od prasiec,  kde má žumpu, keď ho nikto odtiaľ nevidel vyvážať. 
p. Cibulka - súhlasím s tým,  čo už bolo povedané. Keď príde návšteva je to katastrofa. 



p. Kotula - ľudia sem prišli pre smrad. Mal by si sa zamyslieť.
p. Bača - súhlasím, s tým čo bolo povedané, obávam sa o kvalitu spodnej vody. Doposiaľ sme
mali dobré rozbory. Pijeme tú vodu a neviem ako to bude tento rok. 
p. Bačová - súhlasím s výrokmi, ktoré tu odzneli, nedá sa byť ani na dvore. Keď vstúpite do
Mošoviec  - dediny už od polky ulice je ten smrad neznesiteľný. 
p. Zelová - nedajú sa ani okná otvoriť, okolo 19,30 hod.  je to už neznesiteľné.
p. Ďuricová – prikláňam sa k p. Zelovej a som tu v zastúpení celej bytovky. Smrad sa drží
medzi bytovkami a vetrať musíme len z druhej strany. 
p. Malák – operiem a musím dávať pozor na smrad inak môžem prať opäť. Po dvore mi
chodí vypasený potkan... a z čoho?
p. Vychovalá – bývame 2 domy od p. Gregora. Problém je s prádlom, s vetraním. Otočí sa
vietor a zobudím sa i v noci na smrad. 
p. Vychovalý – nie sme tu pre nejaké osobné antipatie k p. Gregorovi, chápeme, že je za tým i
robota, chce zabezpečiť rodinu, ale nemôže to byť na úkor ostatných.
p. Gregor – chcem uviesť, že o petícií som sa dozvedel už 18.8.2016, na agrokomplexe. K p.
Lukáčovi, prečo nezavolal skôr na veterinu, keď videl líšku. Mal som už kontrolu z veteriny,
životného prostredia, daňového úradu, obce, nič nebolo preukázané. Na veterine povedali, že
to  záleží  od  tlaku,  či  je  to  cítiť.  Podmienky  chovu  zvierat  boli  riešené  viackrát.  Sused
spomínal potkany- mal som tam viacero mačiek a tie my skapali, lebo boli otrávené. P. Hrádel
pred  10  rokmi  choval  prasnice,  a nikomu to  nevadilo,  celá  ulica,  každý  jeden  choval.  P.
Krenek býval v Brunovciach – sused choval hovädzinu, kačice, svine a tam mu to nevadilo a
dnes býva 12 domov odo mňa a to mu vadí.
Sused Pomajbo je celý život doma, nikdy mu to nevadilo, len zazerá od brány, všetci sú starí
a nemôžu. Jediný raz spomenul mojej mame nech vypne tú voňavku. 
p. Kotula – keď vaša mama chovala kozy, to vám nevadilo. Neviem ako vám to môže vadiť,
keď mate lavičku, pri hnoji Lukáčovcov. Na to mu p. Kotula odpovedal – keď si mal toho
menej nikto sa nesťažoval. Ale teraz to vadí všetkým. 
Na štátnej veterine v Žiline, v rámci kontroly mi nič nezistili, všetko bolo v poriadku. 
Keď som sa  rozprával  p.  Vychovalým,  pýtal  sa  ma,  či  ešte  chovám,  i to  preukazuje,  že
niekedy to smrdí, a inokedy nie. Všetko závisí od tlaku.

p. Gregor ďalej uviedol, že sťažnosť bola podaná na veterinu do Žiliny, ktorá skonštatovala,
že bez pochybení. Boli na dvore, prezerali koterce, zdržali sa asi 2 hod.  
Petíciu podpísalo 34 ľudí – to asi nie je malé množstvo. Všetci čo boli na kontrole, všetci cítili
smrad a to bolo cez deň. Smrad je na ulici, nech sa vyjadria poslanci. 
Obec Považany mu nikdy nevydá povolenie na chov v obci. P. Pomajbo sa spýtal na stavbu,
ktorú má na pozemku, ktorý kúpil od p. Hlatkého. P. Gregor odpovedal, že má na to povolenie
od obce. Nechová len on jediný, chovajú všetci v obci. P. Gregorová uviedla, že im nevadia
susedské vzťahy so susedmi, ale všetci sa len sťažujú na smrad, pričom susedia im otrávili
kačice. 
p. Ďuricová – donedávna som ani nevedela, kto to vlastne chová. Pýtali sme sa po ľuďoch,
odkiaľ ide ten smrad. Bývam na treťom poschodí, večer sa nedá ani okno otvoriť. 
p. Cibulka - sa spýtal, či nemieni s tým niečo robiť? P. Gregor odpovedal, že nemieni ten stav
riešiť, necháva to na ľudí, ktorí sa sťažovali.
Starostka  sa  obrátila  na  p.  Gregora  s otázkou,  prečo  jeho  argumenty  sú  len  vyratúvaním
starých hriechov a premlčaných starých susedských sporov?. Z podanej sťažnosti vyplýva, že
sa už nejedná len o slovný útok rod. Lukáčovej, s ktorými má jeho rodina  viacročné spory. P.
Gregor  sa  následne  vyjadril,  že  chov  je  jeho  koníčkom,  pravidelne  ich  štepí,  kontroluje,
priestory pre chov zníži v Považanoch, bude chovať len odstavčatá. Staré ošípané už nebude
chovať  a chov rozdelí na ostatné farmy. 



p. Kotula – skús to chovať tak, aby to ostatným nevadilo, všetci ľudia prišli, že im vadí ten
smrad,  trochu  rozmýšľaj  a chovaj  radšej  v takom prostredí,  kde  nikto  nebýva,  nebude  to
nikomu vadiť, kúp si usadlosť na samote a tam chovaj čo chceš a koľko chceš.
Starostka si s pánom Gregorom dohodla stretnutie na tvare miesta v piatok 16.9.2016 o 7,30
hod. 
p. Vychovalá – sa spýtala, prečo fyzická osoba môže toľko chovať, či sa to nedá dať do VZN
– starostka odpovedala, že počet chovaných akýchkoľvek hospodárskych zvierat nie je možné
upravovať v rámci VZN, obce a mestá takéto VZN prijímali v 90-tich rokoch, ale všetky boli
následne  zrušené,  keďže  podľa  nálezu  Ústavného  súdu  SR   je  určenie  počtu  chovaných
zvierat  zásah do súkromného vlastníctva.  Jediný,  kto môže vzhľadom na chovný priestor
ohraničiť množstvo chovaných zvierat je okresná veterinárna správa.
p. Lukáč st. – v Drahovciach museli  chov zrušiť,  na čo mu p.  Cibulka odpovedal,  že  sa
nejednalo o zrušenie chovu, ale podnikateľ skrachoval.
p. Lukáč ml.  – má tam 70 svíň, hnoj a močovku vyváža na roľu. 
p. Lukáč st. – vývoz žumpy – nevyváža, traktor tam neprejde. 
Ing. Mišura - budeme sa snažiť niečo v tomto smere urobiť – také VZN sa nemôže prijať,
prokurátor to hneď napadne. 
Lukáč ml. – všade nás odkázali na súdne konanie. Starostka dodala, že súd môže rozhodnúť
len na základe znaleckého dokazovania.  Takéto meranie už dávala pred rokom robiť obec
Považany pri zmene územného plánu, keď sa rozptylová štúdia robila pre chov hovädzieho
dobytka na Družstve, konkrétne pre hnojovú jamu, silážnu jamu a samotný chovný priestor. 
P. Kubicová – chová aj v iných obciach.
 
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  10.06.2016  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
-p. Cibulka  sa spýtal, čo sa robí na bytovkách. Starostka odpovedala, že mala stretnutie so
zástupcami firmy Innovia a pripravia sa žiadosti k podaniu na ŠFRB.
- p. Pekarovič – na Pažiti bliká lampa VO. 
-Ing. Jozef Jambor - kontrola chodníka na zadnej ulici, je potrebné zaliať i jamy na ceste pred
RD č. 128, keď sa majú v tomto mieste stretnúť dve autá, jedno pri kraji vbehne do jamy. 
- p. Pekarovič – je pokosené, ale chodník nie je odhrnutý, spýtal sa či je ihrisko pokosené. 

K bodu 4/ Rôzne 
Starostka pripomenula, že k odhaleniu a vysväteniu súsošia sa s poslancami stretnú pred KD
25.09.2016 o 11,00 hod.  

K bodu 5/ Záver
Po  vyčerpaní  programu  OZ  starostka  obce  poďakovala  prítomným  za  účasť,  aktivitu
a zasadnutie ukončila.
 
Zapísala: Ľubica Miháliková
Overovatelia : Ing. Ladislav Mišura                           ............................

                          Daniel Cibulka                            ............................  
                      

                                                                      Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                                                               starostka         


