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V Banskej Bystrici, 29.08.2012

VEC: Reakcia na sťažnosť vo veci zápachu obťažujúci obec Vlkanová

Vážený pán starosta,
vo svojej „Sťažnosti na zápach nadmieru obťažujúci obyvateľov obce Vlkanová" zo dňa 23.08.2012
uverejnenej na intemetovej stránke obce Vlkanová opätovne obviňuje spoločnosť
KOMPALA, a.s., so sídlom Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, z konania škodiaceho
záujmom obce Vlkanová.
Vzhľadom na skutočnosť, že viaceré fakty vo Vašej sťažnosti sú preukázateľne nepravdivé,
zavádzajúce a spôsobilé zasiahnuť do dobrej povesti spoločnosti KOMPALA, a.s., považuje
táto za nevyhnutné reagovať na jednotlivé tvrdenia vo Vašej sťažnosti s úmyslom
zamedzenia ďalšieho šírenia nepodložených informácií.
1. Vo svojej sťažnosti uvádzate, že spoločnosť KOMPALA, a.s. do svojej prevádzky
dováža „denno denne hú zC O V nákladnými automobilmi s evidenčnými číslami celej
Slovenskej republiky, ako i Poľska a Maďarska".
Spoločnosť KOMPALA, a.s. uvádza, že nákladné automobily, na ktoré vo svojej
sťažností upozorňujete, preukázateľne privážajú do prevádzky pravidelne drevnú
štiepku a nie kal. Pôvod prepravných kapacít dopravcov využívaných dodávateľmi
uvedenej štiepky spoločnosť KOMPALA, a.s. neskúma, ani nepovažuje za akokoľvek
relevantný.
2. Ďalej uvádzate, že „skladovanie dovezených kalov by malo prebiehať v uzavretých
priestoroch a nie na nechránenej betónovej ploche".
Spoločnosť KOMPALA, a.s. uvádza, že na skladovanie kalov sa používajú výlučne
tzv. kalové polia, ktoré sú na skladovanie kalov funkčne určené.

3.

Uvádzate, že: „občania obce stí vystavovaní zápachu v priebehu celého dňa a v týchto
horúcich dňoch nemôžu ani v nočných hodinách otvárať okná, nakoľko vzduch je pre zápach
takmer nedýchateľný".
Spoločnosť KOMPALA, a.s. upozorňuje na posledné stanovisko Obvodného úradu
životného prostredia v Banskej Bystrici vo veci zápachu, z ktorého jasne vyplynulo,
že prevádzka spoločností KOMPALA, a.s. nie je zdrojom zápachu zaťažujúcim
občanov obec Vlkanová.

4.

Poukazujete na skutočnosť, že „podľa Vašich injbrtnácií sa v kompostárni neprodukuje
ekologické palivo, ako to bolo deklarované v schvaľovacom procese, ale do spaľovacieho procesu
sa dostáva len zmes biomasy a odvodnených kalov...".
Spoločnosť KOMPALA, a.s. si nie je vedomá z akých informácií vychádzate, resp. na
čo sa snažíte uvedeným upozorniť, jednoznačne však dodržiava všetky normatívne
technické normy pri výrobných procesoch, na ktoré bola jej prevádzka oprávnená na
základe povolení príslušných orgánov štátnej správy.

5.

Upozorňujete ďalej na rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia
v Banskej Bystrici týkajúce sa výroby priemyselného kompostu a kapacity prevádzky
a uvádzate jednotlivé parametre výrobného procesu s cieľom poukázania na
prekračovanie kapacity prevádzky spoločností KOMPALA, a.s.
Spoločnosť KOMPALA, a.s. týmto upozorňuje, že v rámci jej prevádzky v súčasnej
dobe nedochádza vôbec k výrobe priemyselného kompostu, ale výlučne k produkcii
certifikovaného energokompostu - biopaliva, ktorý má výrazne iné technické
parametre ovplyvňujúce aj mieru kapacity prevádzky. Uvedené výpočly, odhliadnuc
od ich aktuálnej nesprávností, sú preto absolútne irelevantné.

Vaším úmyselným konaním uvedeným vyššie vyvolávate dojem, že spoločnosť KOMPALA,
a.s. svojou činnosťou zámerne porušuje a obchádza všeobecne záväzné právne predpisy
Slovenskej republiky a úmyselne zhoršuje životné podmienky obyvateľov v okolí svojej
prevádzky. Vychádza pritom z nepodložených faktov subjektívneho charakteru, ktoré sa
nezakladajú na preukázateľných základoch, sú však objektívne spôsobilé privodiť ujmu na
chránených imateriálnych hodnotách spoločností KOMPALA, a.s.
S pozdravom,
za KOMPALA, a.s.,

