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Námietky a pripomienky obce Vlkanová

Obci Vlkanová bolo dňa 11.06.2012 doručené Oznámenie Krajského stavebného úradu
v Banskej Bystrici, v zmysle ktorého bolo všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom
štátnej

správy

oznámené

začatie

konania

vo

veci

preskúmania

právoplatného

stavebného povolenia vydaného stavebným úradom obce Badín dňa 02.11.2009
pod Číslom Oc. ú. 976/2009/PM, ev. č. 19/2009

na stavbu „Výroba elektrickej

energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov Badín a kompostáreň" pre stavebníka
spoločnosť KOMPALA a.s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica. V zmysle vyššie
uvedeného ako účastník stavebného konania týmto v stanovenej 10 -

dňovej lehote

podávame Krajskému stavebnému úradu svoje námietky a pripomienky, ktoré sú zároveň
námietkami a pripomienkami dotknutých obyvateľov obce Vlkanová.
Dňa 18.05.2012 boli Krajskému stavebnému úradu v Banskej Bystrici doručené
Námietky a pripomienky obce Vlkanová v súvislosti so začatím konania vo veci preskúmania
právoplatného územného rozhodnutia pod číslom Oc. ú. 726/2009/PM, ev. č. 2/2009 zo dňa
23.07.2009 na stavbu „Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov a
kompostáreň Badín".
Aj v tomto konaní si opätovne dovoľujeme uviesť, že námietky a pripomienky
podávame v súvislosti so skutočnosťou, že stavba „Výroba elektrickej energie spaľovaním
obnoviteľných zdrojov Badín a kompostáreň" nebola realizovaná podľa pôvodnej projektovej
dokumentácie Fabian&Vanko s.r.o., Skuteckého 30, Banská Bystrica a HYDROPROJEKT CZ
a.s., Varenská 49, Ostrava, Česká republika
Stavba „Výroba

elektrickej energie spaľovaním

obnoviteľných

zdrojov Badín a

kompostáreň" ktorá by však podľa nášho názoru mala byť posudzovaná skôr ako spaľovňa,
má na dotknutých obyvateľov obce Vlkanová ďaleko negatívnejší vplyv, ktorý nebol v
záverečnom stanoviska MŽP SR o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 8459/083.4/bj hodnotený vôbec.
Ďalej si dovoľujeme uviesť, že vyššie uvedená stavba v skúšobnej prevádzke vykazuje
nadmernú hlučnosť, zvýšenú prašnosť, zápach a predpokladáme, že vykazuje i zvýšenú
tvorbu nežiaducich exhalátov s prítomnosťou ťažkých kovov vypúšťaných do ovzdušia.
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Taktiež sa stotožňujeme s názorom Krajského stavebného úradu Banská Bystrica, že
stavebný úrad Badín nepostupoval dôsledne v súlade s ust. § 58 ods. 2, § 59 ods. 1, písm,
e), § 62 ods. 1, písm. a), § 120 ods. 1 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3a ods. 4
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ust. § 22
ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (v
súčasne platnej legislatíve je to ustanovenie § 17 ods. 1 písm. a), zákona č. 137/2010 Z. z. o
ovzduší v znení neskorších predpisov a ust. § 32 ods. 1 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Zároveň si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že podľa našich informácií sa
v kompostárni Badín neprodukuje ekologické palivo, ako to bolo deklarované v schvaľovacom
procese, ale do spaľovacieho procesu sa dostáva len zmes biomasy a odvodnených kalov
z čistiarní odpadových vôd (ďalej len „ČOV"), a to nielen z miestnej ČOV Rakytovce.
Skúšobná prevádzka stavby „Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných
zdrojov Badín a kompostáreň" negatívnym spôsobom ovplyvňuje život občanov obce
Vlkanová, výrazným spôsobom ich obťažuje nadmerným hlukom, zápachom a popolčekom,
čím sa životné podmienky občanov obce Vlkanová výrazne zhoršili. V súvislosti so spustenou
skúšobnou prevádzkou vyššie uvedenej stavby aj Úrad verejného zdravotníctva v Banskej
Bystrici zistil, že stavba prekračuje zákonom stanovené limity hluku, na základe čoho vydal
nesúhlasné stanovisko so skúšobnou prevádzkou stavby č. sp. A/2012/01239 zo dňa
05.04.2012.
Obec Vlkanová bude dôrazne v nastávajúcich konaniach hájiť záujmy svojich občanov,
ako je spomenuté aj v predchádzajúcom texte.
V zmysle ust. § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov správny orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia ho zruší
alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym
predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením. Pri zrušení alebo zmene rozhodnutia dbá
na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté.
Na základe uvedeného navrhujeme, aby Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
stavebné povolenie vydané stavebným úradom obce Badín dňa 02.11.2009 pod číslom Oc. ú.
976/2009/PM, ev. č. 19/2009
na stavbu „Výroba
obnoviteľných zdrojov Badín a kompostáreň" zrušil.
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