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Vec:
Škodlivé ovzdušie v Lehote pod Vtáčnikom
- trestné oznámenie
V nadväznosti na otvorený list orgánom štátnej správy, osobné rokovania a verejné
podujatie „Za zdravšie ovzdušie“ v dome kultúry v obci Lehota pod Vtáčnikom, podávam podľa §
196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov trestné oznámenie
z dôvodu podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov podľa Trestného zákona č.
300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Je podozrenie, že konaním v oblasti dlhodobého opakovaného poškodzovania ovzdušia
v okolí obce Lehota pod Vtáčnikom dochádza k trestnému činu najmä podľa nasledovných
ustanovení Trestného zákona:
§ 157
(1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť
mesiacov až dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v
odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) na chránenej osobe.
§ 158
Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potrestá sa
odňatím slobody až na jeden rok.
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Ujma na zdraví vzniká najmä pôsobením močovky (amoniaku), ktorú vypúšťa na pozemky
v okolí obce Lehota pod Vtáčnikom najmä spoločnosť POĽNO VTÁČNIK a.s., Hájska 927/20,
972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 36 295 876. Pôvod iných znečisťovateľov nie je známy, je
však podozrenie, že sa realizuje aj vypúšťanie živočíšneho odpadu aj od iných znečisťovateľov
z okresu Prievidza.
Na verejnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 11.09. 2019 v Lehote pod Vtáčnikom,
predseda predstavenstva Ing. Daniel Frauenschuh verejne sľúbil, že spoločnosť zaobstará nový
stroj na vypúšťanie živočíšneho odpadu. Uskutočnilo sa neverejné stretnutie starostu obce Ing.
Jána Daňa a poslancov obecného zastupiteľstva s Mag. Johannes Friedrich Aichingerom,
bytom Neufahrnerstrasse 101,Marchtrenk 4614, Rakúska republika
( zdroj: výpis z Obchodného registra SR). Otázne je, či týmto došlo k porušeniu zákona
o obecnom zriadení, podľa ktorého sa konajú zasadnutia obecného zastupiteľstva verejne.
Zabezpečenie nového stroja na vypúšťanie odpadu so zasypávaním zeminy sa nerealizovalo,
o čom nás informoval aj predseda predstavenstva POĽNO VTÁČNIK
a.s.,Ing. Daniel Frauenschuh e-mailom.
K ohrozovanie zdravia občanov obce Lehota pod Vtáčnikom dochádza nasledovne:
1. Zvýšená koncentrácia živočíšneho odpadu a následné šírenie v ovzduší spôsobuje vážne
dýchacie problémy Genovéve Šimkovej, bytom Lehota pod Vtáčnikom, mobil: 0904 485 969,
ktorá má aj astmu. Zápach počas dňa a vo večerných hodinách najmä v súčasnom letnom období
je veľmi nepríjemný. Situácia jej spôsobuje viac rokov dlhodobý stres s problémami pri spaní.
2. Na škodlivé účinky amoniaku upozorňujú desiatky občanov, najmä v časti ulice Dubinky, ktorí
sú ochotní aj vypovedať na polícii, zoznam bude dodaný doplnením podania.
Amoniak z močovky môže poškodiť dýchacie cesty a dráždi aj oči. O tejto skutočnosti má
informáciu a osobné skúsenosti aj starosta obce Ing. Ján Daňo a viacerí poslanci obecného
zastupiteľstva v Lehote pod Vtáčnikom.
3. Na škodlivé účinky upozorňoval dlhodobo aj Okresný úrad v Prievidzi Michal Gašparovič,
bytom Lehota pod Vtáčnikom, mobil: 0907 438 763. Zúčastnil sa so mnou osobných rokovaní
s predsedom predstavenstva POĽNO VTÁČNIK a.s. Ing. Daniel Frauenschuhom a zúčastnil sa
na verejnom stretnutí dňa 11.09.2019. Taktiež má nepríjemné skúsenosti so zápachom a je
ochotný vypovedať na Polícii SR.
Okresná prokuratúra v Banskej Bystrici konala vo veci, listom nám odpovedala v roku
2019. Zistili sa nedostatky v spoločnosti POĽNO VTÁČNIK a.s., ktorej bola udelená pokuta.
O prijatých opatreniach a ich kontrole sme od Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici nedostali
informácie, napriek prísľubom o konaní v roku 2019.
Ďalšie informácie a dokumenty môžu byť doplnené.
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