
Zápisnica č. 2 

z pracovného zasadnutia konaného dňa 17.12.2015 na 

Obecnom úrade v Žiranoch 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Po ukončení pracovného zasadnutia so zástupcami Okresného úradu, odboru dopravy 

a pozemných komunikácii, a Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., po krátkej prestávke 

sa pokračovalo zasadnutie za prítomnosti zástupcov pozemkového spoločenstva SIRA 

v Žiranoch, konateľa obchodnej spoločnosti DOPRAVEX s.r.o.,  starostu Obce Žirany 

a poslancov obecného zastupiteľstva. 

Pokračovanie zasadnutie bolo z dôvodu ďalšej sťažnosti zo strany občanov a to na odstrely, 

ktoré sú vykonávané v lome firmy DOPRAVEX s.r.o.  Takúto ústnu sťažnosť podali viacerí 

občania, ktorí bývajú v obci na tzv. „Klokočine“. Sťažovali sa najmä na tlakové vlny a otrasy 

zeme. 

Konateľ spoločnosti uviedol, že na tieto sťažnosti už bol upozornený predsedom 

pozemkového spoločenstva Ing. Adamom Andraškom. Na základe toho vykonali meranie pri 

odstrele. Meranie vykonávala odborne spôsobilá osoba, o čom predložil aj písomný doklad, 

podľa ktorého hodnoty merania sú v norme. Pri každom odstreli doteraz bol prítomný, vždy to 

meria prístroj, a ani v jednom prípade to nebolo nad normou. 

Pán Ing. Ladislav Bezáni – hospodár pozemkového spoločenstva uviedol, že tieto problémy 

pretrvávajú už dlhšiu dobu a na výbore spoločenstva už na to upozornil aj predsedu p.s., aby 

zjednal nápravu s vedením DOPRAVEX-u. Ľudia sa sťažujú na tlakovú vlnu, čo je neúnosné 

pre statiku domov, ktoré im praskajú, a pri priamom odstreli sú otrasy zeme a citeľné chvenie, 

kedy sa trasú okná, dvere, poháre na stole.  Informoval sa, že v akej hĺbke vykonávajú odstrel, 

a keď najbližšie budú vykonávať odstrel, žiada, aby tam bol pozvaný. 

Podľa neho treba zmenšiť zábery odstrelov, znížiť dávky streliva, aby sa odstrely prevádzali 

na viackrát, alebo inak riešiť situáciu, nakoľko ľudia sa zbytočne nesťažujú. Očakával by od 

vedenia obchodnej spoločnosti, aby zobrali do úvahy aj našich obyvateľov, ich sťažnosti, 

a snažili by sa túto situáciu riešiť. 

Predseda p.s. Ing. Adam Andraško informoval prítomných, že viackrát bol prítomný pri 

odstrele. V jednom prípade ohlásil aj starostu obce a ďalšiu členku výboru p.s., položil fľašu 



vody na karosériu auta  a čakal na odstrel, ktorý vôbec nebolo počuť, ani cítiť. Preto môže 

tomu iba veriť, čo je na papieri. 

Poslanec Ing. Juraj Andraško žiadal, aby vždy bolo nahlásené na obecnom úrade, kedy bude 

odstrel. Keby to bolo nad rámec povolených údajov, tak by sme boli nútení to riešiť s inými 

orgánmi.  

Poslankyňa Klaudia Szakács takisto namietala, že prevádzkovateľ lomu nenahlasuje termíny 

odstrelov, čo je potrebné aj k tomu, aby sa ľudia nezdržiavali v konkrétnej zóne.  

Poslanec Ing. Mário Bencz potvrdil veľkú tlakovú vlnu  odstrelov, naposledy keď bol odstrel, 

bol doma jeho švagor, ktorý si myslel, že malá dcérka padla z postele.  

Starosta obce upozornil konateľ a obchodnej spoločnosti, že príjazdová cesta do lomu je 

majiteľom firmy Waste Transport s.r.o., ktorá kúpila prevádzku firmy SITA. Akékoľvek 

zmeny je potrebné riešiť s novým majiteľom. 

V zmysle vyššieuvedených pripomienok a sťažnosti bolo prijaté opatrenie, podľa ktorého 

konateľ spoločnosti DOPRAVEX s.r.o. v každom prípade oznámi Obecnému úradu v Žirany 

termín odstrelu, aby občania boli upovedomení a aspoň vizuálne by sa to dalo kontrolovať. 

Takisto ešte raz zabezpečí merača - odborne spôsobilú osobu na zmeranie odstrelu , kde budú 

pozvaní aj zástupcovia pozemkového spoločenstva, ako aj starosta Obce Žirany.  

 

 

Zapísala – Adriana Bezányiová, poslankyňa OZ 

 

Overil – Ing. Jozef Zsebi, starosta obce 

 

 


