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Č. j: V2012 - 55
Vo Vlkanovej, dňa 23.08.2012

Vec:

Sťažnosť na zápach nadmieru obťažujúci obyvateFov obce Vlkanová

Vzhľadom na neúnosnú situáciu, ktorá panuje v obci Vlkanová v súvislosti so 2ápachom
šíriacim sa z areálu firmy Kompala a.s., Skuteckého 23, Banská Bystrica prevádzkujúcej zariadenie
„Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov Badín a kompostáreň“ podávam
ako starosta obce sťažnosť na zápach nadmieru obťažujúci obyvateľov obce.
Žiadame o dôsledné prešetrenie technologických postupov hlavne pri uskladnení a manipulácii
s kalmi z C OV, ktoré sem denno denne privážajú nákladné automobily s evidenčnými číslami
celej Slovenskej republiky, ale aj s evidenčnými číslami Maďarska či Poľska.
Máme za to, že skladovanie dovezených kalov, by malo prebiehať v uzavretých priestoroch a nie
na nechránenej betónovej ploche, z ktorej sa pri manipulácii mechanizmami pri preprave do haly
určenej na výrobu „biokompostu“ šíri neuveriteľný zápach, ktorý zamoruje celé územie obce
Vlkanová.
Vzhľadom na nepretržitú prevádzku zariadenia sú občania obce vystavovaní tomuto zápachu
v priebehu celého dňa a v týchto horúcich dňoch nemôžu ani v nočných hodinách otvárať okná,
nakoľko vzduch je pre zápach takmer nedýchateľný.
Zároveň si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že podľa našich informácií sa v kompostámi
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 a to nielen z miestnej čistiarne odpadových vôd Rakytovce, ale ako sme vyššie popísali,
pravdepodobne z celého územia Slovenskej republiky.
Dovoľujeme si ešte upozorniť na rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Banskej
Bystrici č. 2011/02205/SB, kde sa v časti „výroba priemyselného kompostu“ píše: výrobný
proces sa riadi technickou normou STN 46 5735 —priemyselné komposty. I Ilavné parametre
výrobného procesu je dodržanie doby zrenia kompostu 60 dní a dosiahnutie teploty 55°C po
dobu minimálne 21 dní. Zádržná doba surovín pri výrobe priemyselného kompostu je m i n i m á l n e
60 dní, pri ťažko rozložiteľných surovinách (kôra, drevo) minimálne 100 dní.

Ak sa denná základka bude pohybovať v množstve až cca 320 ton, z toho 50% (160 ton/deň)
bude kal z COV a 50% (160 ton/deň) bude frakcia dreva, nemá tento areál kapacitu na
spracovanie uvádzaných množstiev pri dodržaní technologických procesov.
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