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Kontrola prijatých uznesení  

z 18. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 28.06.2016 

 

 

 

C/18/2016 MZ schvaľuje 

 

3/ 
 

Stanovisko k zámeru „Zvýšenie výroby bioetanolu“ navrhovateľa: ENVIRAL, a. s., Trnavská 

cesta, 920 41  Leopoldov nasledovne: 

Mestské zastupiteľstvo nesúhlasí so zámerom „Zvýšenie výroby bioetanolu“ 

navrhovateľa: ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41  Leopoldov z dôvodu: 

-   občania sú vystavovaný zápachu už z existujúcej prevádzky, 

-   príde k intenzívnejšiemu znižovaniu kvality životného prostredia - posudzované 

územie sa nachádza v dolnopovažskej záťažovej oblasti so štvrtým stupňom 

environmentálnej kvality (prostredie narušené), čo predstavuje druhú najhoršiu 

environmentálnu kvalitu z 5-stupňového hodnotenia, podľa hodnotenia envrionmentálnej 

kvality regiónov sa dotknuté územie zaraďuje do 3. environmentálnej kvality – 

dolnopovažský región so silne narušeným prostredím. 

              V ďalšej fázy posudzovania odporúčame: 

-   vypracovanie inžiniersko – environmentálnych štúdií (dopravná štúdia, rozptylová 

štúdia, hluková štúdia), ktoré umožnia komplexne zhodnotiť možné dopady a vplyvy 

navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva. 

 

  

Splnené:  

Mesto Leopoldov zaslalo vyššie uvedené stanovisko na Ministerstvo ŽP SR 

dňa 28.06.2016 č. LEO/5869/306/2016. 
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 Vytvorenie komisie za účelom identifikácie zdroja zápachu v prevádzke Enviral, a.s. Leopoldov 

v zložení: 

Mgr. Róbert Levčík 

Ing. Rudolf Holkovič 

Ing. Silvia Grossová 

Miloš Jančár  

Stanislav Piovarči. 

  

  

Splnené: 
 

Komisia za účelom identifikácie zdroja zápachu v prevádzke Enviral, a. s. 

Leopoldov bola vytvorená  a zúčastnila sa na obhliadke spoločnosti už 2 x. Pri 

každej obhliadke býva vyhotovený zápis. 
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Prvý krát obhliadka 19.07.2016 v zložení: Ing. Silvia Grossová, Ing. Rudolf 

Holkovič, Miloš Jančár a Stanislav Piovarči. 

- zápach pri obhliadke mesta (Nádražná ul.) nebol identifikovaný 

- pripomienka od pána Jančára, že obťažujúci zápach bol 06.07.2016 cca okolo 

13:00 na Sládkovičovej ul.  

- subjektívna charakterizácia zápachu v spoločnosti (vôňa kvasu 

a alkoholového kvasenia pri budove fermentácie, pri sušení DDGS-krmivo) sa 

vyhodnotil ako nerušivý 

- identifikovanie zápachu v spoločnosti nebolo porovnateľné so zápachom, 

ktorý býva cítiť v meste 

 

Druhý krát obhliadka 02.08.2016 v zložení: Ing. Silvia Grossová, Mgr. Terézia 

Kavuliaková, Ing. Rudolf Holkovič, Miloš Jančár. 

- zápach pri obhliadke mesta (Nádražná ul.) nebol identifikovaný 

- pripomienka od p. Grossovej, že obťažujúci zápach bol 20.07.2016 cca okolo 

16:50 na Nádražnej ulici (zápach nebol totožný s prevádzkou ENVIRAL) 

- subjektívna charakterizácia zápachu v spoločnosti (vôňa kvasu 

a alkoholového kvasenia pri budove fermentácie, pri sušení DDGS-krmivo) sa 

vyhodnotil ako nerušivý 

- identifikovanie zápachu v spoločnosti nebolo porovnateľné so zápachom, 

ktorý býva cítiť v meste 

 

Ďalšie stretnutie (obhliadka) je predbežne naplánované na 16.08.2016. 
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Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným 

odpadom, vyhlasovateľ: Eviromentálny fond. Celkové náklady na projekt sú 74.000,- eur, výška 

dotácie je 70.000,- eur, spoluúčasť je 4.000,- eur. 

  

  

Priebežné plnenie: 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne 

umiestneným odpadom, vyhlasovateľ: Eviromentálny fond. Celkové náklady 

na projekt sú 74.000,- eur, výška dotácie je 70.000,- eur, spoluúčasť je 4.000,- 

eur bola podaná dňa 29.07.2016 na Enviromentálny fond, Martinská 49, 821 

05 Bratislava. 

 
 

 

 

V Leopoldove dňa  05.08. 2016 

Vypracovala:  Ing. Trnková,    MZ dňa 15.08.2016 

                                                              


