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Zápach v obci podľa starostu vzniká pri
manipulácii elektrárne s kalmi
Elektráreň prevádzkuje spoločnosť Kompala, a. s.
VLKANOVÁ. Obyvatelia Vlkanovej pri Banskej Bystrici sa podľa jej starostu Ľubomíra
Longauera sťažujú na zápach. Podľa jeho slov sa šíri pri manipulácii a prevážaní kalu z
čistiarne odpadových vôd (ČOV) do haly elektrárne na výrobu elektrickej energie z
certifikovaného biopaliva energokompostu v Badíne. Okrem toho, obyvatelia, ktorí v blízkosti
prevádzky bývajú, sa v poslednom čase sťažujú na dýchacie problémy, povedal pre TASR
starosta. Elektráreň prevádzkuje spoločnosť Kompala, a. s.
"Pri výrobe energokompostu, ktorý je určený práve na spaľovanie v tomto zariadení, by mala
firma odoberať od ČOV odvodnené kaly," pokračoval starosta. Problém je podľa neho v tom,
že keď spoločnosť odoberá z kalových polí kal, ten nie je dostatočne vyschnutý, a práve tým,
že obsahuje značné množstvo vody, zapácha. Tento problém vznikol podľa starostu po
spustení prevádzky zariadenia v auguste 2012. "Niet týždňa, aby sme na obecný úrad či už v
písomnej alebo mailovej forme nedostali nejakú sťažnosť od niektorého občana obce," dodal
Longauer.
Ako pokračoval, tento jav je pre občanov Vlkanovej veľmi nepríjemný aj z toho dôvodu, že
najbližšie domy sú vzdušnou čiarou vo vzdialenosti len 270 metrov. Mnohí ľudia sa sťažujú
na to, že si nemôžu ani otvoriť okno, pretože keď dochádza k manipulácii, zápach je
neznesiteľný. "Poukazujeme na tento problém, len ich odpovede sú také, že zápach je
nemerateľná veličina," povedal starosta. Bol by veľmi rád, keby už na Slovensku existoval
prístroj, ktorým je možné zmerať hladinu zápachu, nakoľko vie, že v zahraničí existuje.
"Spoločnosť Kompala odoberá z ČOV odvodnené a stabilizované kaly voľne uskladnené v
kalovej koncovke ČOV alebo otvorených kalových poliach ČOV do vlastnej uzatvorenej haly
vybavenej najnovšou dostupnou technológiou pre pranie vzduchu, ktorý je finálne odvádzaný
do biofiltra," uviedol pre TASR mediálny zástupca spoločnosti Michal Krajčír. Pokračoval, že
spoločnosť odoberá od ČOV výlučne odvodnené a stabilizované kaly do vlastných
uzatvorených priestorov vybavených práčkou vzduchu a biofiltrom, čím sa redukuje objem
kalov v kalových koncovkách respektíve kalových poliach ČOV. "Čo môže mať podľa nášho
názoru pozitívny vplyv v podobe celkovej redukcie," dodal Krajčír.
Podotkol, že prevádzka výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov spĺňa všetky
nariadenia a normy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ako aj príslušnú
legislatívu v oblasti životného prostredia. Samotný proces kompostovania prebieha v
uzatvorenej hale a pachové látky, ktoré pri kompostovaní vznikajú, sú odvádzané do biofiltra
na ich obmedzenie. Podľa stanovísk príslušných úradov preto zápach nepochádza z prevádzky
elektrárne, dodal Krajčír.

Problematické vyhodnocovanie
Podľa slov Kvetoslavy Koppovej z odboru hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ,
zdrojom zápachu, na ktorý sa obyvatelia Vlkanovej podľa informácií starostu sťažujú, môže
byť okrem prevádzky "Energoblok Badín na výrobu elektriny z OZE" aj prevádzka ČOV
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mesta Banská Bystrica umiestnená v tejto lokalite. "V súvislosti s fyziológiou vnímania
pachov je ich zisťovanie a vyhodnocovanie značne problematické, pričom sa nedá použiť
prísne prírodovedecká metóda. Pri meraní a vyhodnocovaní zápachov nie je možné sa vzdať
identifikovania a posudzovania pachov človekom. Olfaktometrické merania pachov,
používané napríklad v ČR, pracujú na princípe nepriameho merania," vysvetlila Koppová.
Dodala, že legislatíva SR však nestanovuje požiadavky na koncentrácie pachových látok v
ovzduší, nie sú stanovené imisné limity znečisťujúcich pachových látok, čo môže spôsobiť
problémy pri hodnotení výsledkov prípadných meraní a pri prijímaní opatrení na riešenie
situácie.
Podľa starostu Longauera spomínané dýchacie problémy spôsobuje popolček vznikajúci zo
spaľovania. Viacerí občania sa sťažovali, že posledné mesiace je prach hmatateľný. "Tí, ktorí
majú nové okná a, povedzme, biele parapety, sa sťažovali, že okamžite po utretí je tam na
druhý deň nejaká vrstva, ktorú v minulosti neregistrovali," dodal starosta.

Pachové látky sa nemerajú
Prevádzka výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v Badíne spĺňa všetky
zákonom stanovené normy, čo potvrdzuje aj posledná inšpekcia Slovenskej inšpekcie
životného prostredia (SIŽP), reagoval Krajčír. "Navyše, spoločnosť Kompala prijala opatrenia
s ohľadom na miestnu komunitu aj nad rámec toho, čo požadoval zákon. Ako príklad uvediem
inštaláciu protihlukovej steny, hoci už pred jej inštaláciou prevádzka spĺňala všetky hlukové
limity," povedal Krajčír. Týmto nadštandardným gestom chceli podľa neho vyhovieť miestnej
komunite a takýto postup budú uplatňovať vždy, keď sa stretnú s pripomienkami, ktoré sú
relevantné a naozaj reflektujú skutkový stav, uzavrel Krajčír.
"V zmysle kompetencií Obvodného úradu životného prostredia (OÚŽP) v areáli nie sú
porušované zákony z hľadiska ochrany ovzdušia, emisné limity znečisťujúcich látok sú
dodržané. Pachové látky fugitívne emisie sa v SR nemerajú a nemajú určené emisné limity.
Pachové látky sú emitované aj z ČOV, s ktorou firma Kompala bezprostredne susedí,"
informovala TASR Zuzana Adameková z odboru štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie obvodu OÚŽP Banská Bystrica.
"Na základe viacerých podnetov od obyvateľov obce Vlkanová, vykonáva SIŽP, Inšpektorát
životného prostredia Banská Bystrica, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia v súčasnej dobe
inšpekčnú kontrolu v spoločnosti Kompala, a.s. Banská Bystrica," uviedla TASR 26. februára
vedúca odboru Magdaléna Urbánková. Je zameraná na kontrolu plnenia povinností
ustanovených v zákone o ovzduší.
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