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Vec
Oznámenie výsledku kontroly

Na základe Vášho písomného podnetu zo dňa 23.08.2012, v ktorom poukazujete na zápach
šíriaci sa z prevádzky firmy Kompala a.s., prevádzka Badín Vám oznamujeme, že
v menovanej a.s. bola vykonaná kontrola za účelom zistenia dodržiavania povinností podľa
ustanovení zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
Kontrola bola zameraná na prevádzku zdroja znečisťovania kompostáreň (ako možný zdroj
pachových látok) firmy KOMPALA, a.s., Banská Bystrica. Na prevádzku kompostáme je
vydaný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší k užívaniu stavby stredných
zdrojov znečisťovania ovzdušia „Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných
zdrojov Badín a kompostáreň“, ktorý vydal OÚŽP v Banskej Bystrici pod číslom
2012/01685/ED zo dňa 28.06.2012.
V predmetnej kompostámi sa vyrába biopalivo (energokompost) pre vlastnú potrebu. Za
týmto účelom spoločnosť nakupuje od rôznych dodávateľov biomasu (najmä drevnú štiepku,
v menšom množstve piliny a slamu) a od StVPS (Veolia) ČOV Banská Bystrica odvodnené
stabilizované kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd. Na základe procedúry
a v určenom hmotnostnom pomere sa tieto vstupné komodity navážaju, vrstvia a vzájomne
miešajú v uzatvorenej hale kompostáme. Takto zhomogenizované biopalivo sa opakovane
niekoľko dní prekopáva, pričom sa priebežne monitoruje vlhkosť, teplota, sypná hmotnosť
a frakcionalita. Po vyhodnotení vhodnosti biopaliva pre proces spaľovania sa biopalivo
uskladní do boxov, z ktorých sa dopravuje do prevádzkového zásobníka kotla.
Zdrojom pachových látok je najmä samotný proces kompostovania, v malej miere
manipulácie súvisiace s dopravou odvodnených stabilizovaných kalov do haly kompostáme,
resp. skladovanie odvodnených stabilizovaných kalov na prestrešenej skládke, ktorej
prevádzkovateľom je ČOV Banská Bystrica.
Súčasná platná legislatíva pre pachové látky emisné limity neurčuje, ale podľa prílohy č. 4
kap. V bod 5 vyhlášky Č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší (ďalej len vyhláška) sú určené technické požiadavky a všeobecné podmienky
prevádzkovania zdroja emitujúceho pachové látky.
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V zmysle ustanovení vyhlášky proces kompostovania prebieha v uzatvorenej hale a pachové
látky, ktoré pri kompostovaní vznikajú, sú odvádzané do biologického filtra na ich
obmedzenie.
Kontrolou prevádzky kompostáme nebolo zistené porušenie ustanovení zákona o ovzduší.
Ďalej bolo zistené, že pôvodcom zápachu, na ktorý poukazujete, môže byť prevádzka ČOV
Banská Bystrica v katastrálnom území obce Badín, preto SIŽP vykonala kontrolu za účelom
zistenia dodržiavania povinností podľa ustanovení zákona 5. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v subjekte STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ,
a.s., Banská Bystrica.
Výsledky kontroly preukázali, že prevádzkovateľ ČOV nedodržiava technické požiadavky
a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky
podľa prílohy č. 3 kap. II. bod 4 k vyhláške. Uvedeným zistením prevádzkovateľ porušuje
povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. 1 zákona o ovzduší.
Na základe zistených skutočností SIŽP, IŽP Banská Bystrica, OIOO bude postupovať podľa
§ 24 ods. 3 a 4 zákona o ovzduší uložením opatrenia na nápravu a uložením pokuty.
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