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Zápisnica z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,  

konaného dňa 28. 6. 2016 
 

 

 

Zapisovateľka:         Ing. Silvia Grossová  

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

 

Ospravedlnení:         Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková, Ing. Terézia Trnková, Ing. Adriana    

                                    Urbanová 

                                                                                       

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 28. 6. 2016 otvorila a viedla  primátorka 

mesta Mgr. Terézia Kavuliaková (ďalej len primátorka mesta). 

 

Primátorka mesta informovala poslancov o programe zasadnutia (viď príloha pozvánka). 

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Program zasadnutia MZ dňa 28. 6. 2016. 

Prítomní: 9 (Gergič, Hladký,  Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Hladký,  Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                   proti        0 

                   zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Primátorka mesta navrhla členov návrhovej komisie v zložení:  

Ing. Róbert Gergič 

Pavel Zlámala 

Stanislav Piovarči. 

                                                                    

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Gergič 

                                                Pavel Zlámala 

                                      Stanislav Piovarči. 

Prítomní: 9 (Gergič, Hladký,  Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Hlasovanie: za          9 (Gergič, Hladký,  Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                  proti       0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

                                                                    

Primátorka mesta určila za overovateľov zápisnice Mgr. Renátu Miklošovú a doc. PhDr. Miroslava 

Karabu, PhD. 
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Diskusia: - 

                                                      

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Určenie overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Renáta Miklošová 

                                                               Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

Prítomní: 9 (Gergič, Hladký,  Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Hlasovanie: za           9 (Gergič, Hladký,  Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                  proti        0 

                  zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

4. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov 

 

Primátorka mesta konštatovala, že nie sú žiadne pripomienky a dopyty obyvateľov mesta 

Leopoldov. 

 

 

5. Zámer – zvýšenie výroby bioetanolu Enviral 

- informovala primátorka mesta: 

Z MŽP SR Bratislava bolo Mestu Leopoldov zaslané upovedomenie o začatí posudzovania vplyvov 

na životné prostredie – zvýšenie výroby bioetanolu, navrhovateľa ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 

920 41  Leopoldov. Tento zámer je zverejnený na webovom sídle MŽP SR: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvysenie-vyroby-bioetanolu, na webovej stránke mesta 

Leopoldov a vo vývesnej tabuli mesta Leopoldov. Verejnosť sa môže k danému zámeru do určitého 

termínu vyjadriť. Mesto ako dotknutý orgán v zmysle zákona, môže doručiť svoje písomné 

stanovisko k zámeru MŽP SR.  

Keďže v Meste Leopoldov sa hlavne v okolí železničnej stanice šíri zápach z firiem Enviral 

a Meroco a občania mesta sa na tento zápach stále sťažujú, poslanci MZ sa na zasadnutí MZ dňa 20. 

6. 2016 zhodli, že k zámeru bude zvolané zasadnutie MZ a na zasadnutie bude prizvaní odborník 

k danej veci.  

 

Primátorka privítala Ing. Tibora Miškoviča odborníka v oblasti ovzdušia a odovzdala mu slovo. 

 

Ing. Tibor Miškovič – uviedol, že zámer si prezrel, no hlavne ho zaujímalo o koľko sa znížili emisie 

tuhých látok CO, benzénu, a o koľko sa znížili organické látky, amoniak. Zaťaženie v okrese 

Hlohovec je týmito látkami veľké. Najbližšie k firme, ktorá má zámer zvýšiť výrobu bioetanolu je 

Nádražná ul. Okrem tejto firmy sú tam ešte ďalšie firmy. Zápach, ktorý je cítiť hlavne v okolí 

Nádražnej ulici, môže pochádzať z hociktorej z týchto firiem. Môže byť z ČOV, ktorú tieto firmy 

prevádzkujú ale aj z bioplynu, ktorý sa tu vyrába. Hociktorý uzol môže byť zdrojom zápachu. 

Zápach, ktorý je cítiť v okolí Nádražnej ulici je výrazne charakteristický. Je to jeden zápach, nie je 

to zmes zápachov. Tento zápach sa dá v prevádzke identifikovať. Sú dve možnosti ako pristupovať 

k takémuto zámeru. Prvá je napísať list v znení: „Smrdí nám Vaša prevádzka.“, na čo mesto nemá 

žiadny dôkaz. Mesto môže vydať záporné stanovisko a robiť obštrukcie, ale v zámere nie je nič o čo 

by sa mohla legislatíva nejako oprieť a kvôli čomu by Ministerstvo ŽP malo vydať záporné 

stanovisko. Druhá môžnosť je dohodnúť sa s prevádzkovateľom firmy, že mu mesto nebude robiť 

obštrukcie, pri zvýšení výroby, ale musí umožniť zistenie zdroja zápachu a urobiť opatrenia na 

zníženie tohto zápachu. Firma chce zvýšiť výrobu bioetanolu o 1/3. Nie je možné odhadnúť či sa aj 

zápach zvýši o 1/3. To by sa dalo len ak sa zistí zdroj zápachu. Zdroj zápachu sa dá zistiť, keďže 

mesto má ľudí, ktorí vedia zápach identifikovať.  Potom už len rokovať s firmou a problém sa môže 

riešiť. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvysenie-vyroby-bioetanolu
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Diskusia: 

 

Ing. Róbert Gergič – položil otázku, akým spôsobom mesto zistí z ktorej firmy zápach pochádza, 

keďže na Trnavskej ceste pôsobí viac firiem. 

 

Ing. Tibor Miškovič – uviedol, že sa to dá zistiť jedine vylučovacou metódou. 

 

Primátorka mesta – položila otázku, či je nejaká legislatívna úprava alebo norma, ohľadne zápachu. 

 

Ing. Tibor Miškovič – uviedol, že je to subjektívny pocit, ale prevádzka by nemala zapáchať. 

Prvoradý problém je, že  prevádzka je dosť blízko a každá chemikália zapácha. Ťažko sa to hodnotí. 

Zdrojom zápachu môže byť  napríklad aj zásobník, ktorý keď sa plní vytláča nejaký zápach. Ten 

urobí nejaký oblak a ten sa šíri. Potom to závisí už od smeru vetra, rýchlosti vetra, od tlaku. Ak 

vietor fúka a zápach je cítiť, tak to oblak nebude, a tento zápach je dotovaný zdrojom. Čo môže byť 

hladina odpadových vôd, zásobník bioplynu alebo niečo z mletia kukurice, pretože zápach netvoria 

iba plynné látky, ale aj tuhé látky. 

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – uviedol, že zápach je cítiť vždy v inom čase. 

 

Ing. Tibor Miškovič – uviedol, že treba len ísť do prevádzky  a čuchom zistiť čo vlastne je cítiť v 

okolí Nádražnej ul. Navrhol, vybrať troch z občanov bývajúcich na Nádražnej ul., ktorí budú 

informovať Mestský úrad v čase zápachu. Mesto si môže robiť evidenciu o čase zápachu, rýchlosti 

a smere vetra. Na základe týchto údajov sa dá veľa zistiť. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Ing. Arch. Matej Jančár, Mgr. Jozef Krilek, Mgr. Renáta Miklošová, Ing. 

Róbert Gergič, Stanislav Piovarči. 

 

Primátorka udelila slovo občanom. 

 

Občan – pán Miček – navrhol, aby mesto Leopoldov zapojilo do riešenia problému so zápachom aj 

obce Červeník a Šulekovo, pretože aj v týchto obciach je zápach cítiť. Uviedol, že výroba sa bez 

zápachu nezaobíde. Každý investor bude deklarovať nepriaznivé veci v minimálnom rozsahu. Preto 

by sme sa mali voči tomuto problému postaviť a povedať, že tu výrobu, ktorá spôsobuje zápach, 

nechceme. Ak poslanci schvália rozšírenie výroby bioetanolu bude to pre mesto Leopoldov 

„ekologická samovražda“. 

 

Mgr. Jozef Krilek – uviedol, že na základe problému so zápachom vznikla občianska iniciatíva, 

ktorú zastrešuje pán Pagáč a momentálne pripravujú petíciu voči rozšíreniu výroby bioetanolu. 

 

Občan – Mgr. Harsányiová – uviedla, že býva v lokalite, kde ten zápach nie je taký intenzívny. 

Očakávala, že na dnešnom zasadnutí k danej problematike sa budú vyjadrovať hlavne obyvatelia 

z Nádražnej ulice, ale z tejto ulice nikto neprišiel. Ďalej uviedla, že ak je zápach cítiť, tak je to ako 

pukance alebo spálená kukurica. Chemikáliu v tom nie je cítiť. 

 

Mgr. Jozef Krilek – uviedol, že zástupcovia obyvateľov z Nádražnej ulice Mgr. Levčík a pán Pagáč 

chystajú petíciu voči zvýšeniu výroby bioetanolu. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Ing. Róbert Gergič, Stanislav Piovarči. 
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Ing. Tibor Miškovič – uviedol, že vo výrobe sa nejedná o novú technológiu, tá čo už je sa má zvýšiť 

o tretinu a pokiaľ sa tým zvýši aj tá časť, ktorá vytvára zápach, tak sa to zhorší. Pokiaľ zápach 

nebude identifikovateľný nedá sa nič robiť. Preto je potrebné si s firmou udržiavať dobré vzťahy 

a vzájomne si pomôcť aj pri identifikovaný zápachu. 

 

Ing. Róbert Gergič – uviedol, že  mu nevadí zvýšenie výroby bioetanolu, ale skôr riešenie dopravy 

na Trnavskej ceste. Navrhol, že keď chce mesto niečo dosiahnuť musí ísť cestou dohody s firmou 

Enviral. 

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – položil otázku, koľko obyvateľov mesta Leopoldov bolo 

nahliadnuť do zámeru. 

 

Ing. Silvia Grossová, zamestnanec MsÚ – uviedla, že zámer si bol pozrieť jediný občan mesta 

Leopoldov a to pán Miček. 

 

Primátorka mesta privítala zástupcov spol. Enviral, Ing. Vachanovú (starostlivosť o ŽP) a pána 

Baráta (divízia strategického rozvoja) a udelila im slovo.  

 

Pán Barát – uviedol: výroby v Envirale bežia kontinuálne, sú nemenné a bežia stále rovnako sedem 

dní v týždni, 330 dní v roku. Identifikovať to čo obyvateľov mesta Leopoldov obťažuje, rieši spol. 

Enviral od spustenia výroby v roku 2007. Spol. eviduje sťažnosti, na základe čoho boli vykonané 

pravidelné kontroly z inšpektorátu životného prostredia, okresného aj krajského. V roku 2012 

vykonal kontrolu inšpektorát z Bratislavy. Všetky vyjadrenia však boli jednoznačné,  v spol. sa 

nepracuje so žiadnymi toxickými látkami. Emisie, ktoré sú nemajú charakter karciogénny ani 

toxický. Zástupcovia spol. Enviral sa zúčastnili jednania na mestskom úrade a bola spoločne 

vytvorená komisia, ktorá sa tejto problematike bude venovať. Spol. Enviral má záujem 

identifikovať a riešiť zápach v meste Leopoldov. Čo sa týka novej technológie, nejde o technológiu, 

ktorá by pracovala s toxickými látkami. Pracuje sa výlučne s prírodným materiálom, ktorým je 

slama a kukurica. Jediný rozdiel je v tom, že na konci sa nevyrába produkt sušené krmivo, ale 

energetický blok, ktorého úlohou je vyrábať teplo.  

 

Občan - pán Miček – uviedol, že aj bitúnok v Hlohovci pracuje s organickým materiálom a nie 

chemickým. 

 

Pán Pavol Zlámala – položil otázku zástupcom spol. Enviral, ohľadom dopravy, keďže niekedy je 

problém s kamiónmi, ktoré tam parkujú. Plánuje spol. vybudovať záchytné parkovisko, keďže sa má 

zvýšiť intenzita dopravy? 

 

Pán Barát – uviedol, že bez ohľadu na stanovenie zámeru hodnotenia začala spol. pracovať na štúdii 

dopravy a výsledkom bude predloženie riešenia dopravy. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že  mesto eviduje sťažnosť obyvateľov Trnavskej cesty na parkovanie 

kamiónov pred ich domami pri vstupe do SLaL. Pri zvyšovaní výroby spol. Enviral, Mesto vo 

vyjadrení zadalo podmienku, že spol. Enviral musí vyriešiť logistiku. V rozhodnutí zo Slovenskej 

inšpekcie ŽP, bolo uvedené, že vstup do prevádzky spol. Enviral nie je v časti, kde sú bytové domy, 

čo znamená, že stanoviskom Mesta sa nezaoberali.  

 

Pán Stanislav Piovarči – položil otázku zástupcom spol. Enviral, ohľadom spracovania zvyšku 

kukurice (výpalkov). 
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Pán Barát – uviedol: pri procese výroby etanolu, je pri spracovaní kukurice primárny produkt lieh 

a vedľajší produkt sú nespracované časti, ktoré sa vysušia a predávajú ako krmivo pre hovädzí 

dobytok (je to súčasť kŕmnej zmesi). 

 

Pán Stanislav Piovarči – uviedol, že zápach, ktorý je cítiť v meste Leopoldov mu pripomína zaliatie 

kukurice horúcou vodou, ktorá sa používala pri kŕmení husí. Je možné, že spracovanie kukurice je 

zdrojom zápachu. 

 

Pán Barát – uviedol: spracovanie kukurice prebieha v uzatvorenom systéme. Čo sa týka výpalkov, 

ak sú v kvapalnej forme tak sú uzavreté, v suchom stave je to deletizovaný materiál, ktorý 

pripomína vôňu pečeného chleba. 

 

Občan – pán Miček – položil otázku zástupcom spol. Enviral, či sa odpad z kukurice spaľuje 

v elektrárni, ktorá je v areáli  spol. Enviral. 

 

Pán Barát – uviedol: v spol. Enviral nie je elektráreň, ale sušiareň. V areáli sú postavené dve 

kogeneračné jednotky, ktoré spaľujú zemný plyn a vyrábajú el. energiu. Zámer počíta s tým, že 

popri primárnom produkte je možné spaľovať aj ostatné látky. Zámer počíta s inštaláciou fluidného 

kotla, ktorý má jednu z najväčších účinností spaľovania a je jeden z najkontrolovateľnejších zdrojov 

To znamená, že vône pri teplote 800 stupňov nezostávajú a teda komín nemôže byť zdrojom 

zápachu pri súčasných technológiách. 

 

Pán Barát – uviedol, že momentálne je podaný zámer, ku ktorému sa budú v rozsahu hodnotenia 

vyjadrovať dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté obce. Následne je povinnosťou spol. Enviral 

vypracovať správu o hodnotení, ktorá bude postúpená ministerstvu ŽP na posúdenie. K tejto správe 

sa opätovne budú vyjadrovať dotknuté orgány  štátnej správy a dotknuté obce. Následne prejde 

hodnotenie, ku ktorému sa bude vyjadrovať hodnotiteľ. Ak bude hodnotenie procesu na vplyv ŽP 

schválené, bude sa k procesu vyjadrovať ešte raz počas stavebného konania. To znamená, že  

dotknuté orgány  štátnej správy a dotknuté obce sa k výstavbe vyjadrujú minimálne 3 x. 

Momentálne prebieha úvodné kolo. 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.  – uviedol, že už v úvodnom kole mohli byť vypracované štúdie, 

ktoré sa tu spomínali. To je proste jeden celok. 

 

Pán Barát – uviedol, že je to stanovené zákonom. Keď sa staval Enviral, prechádzalo hodnotenie len 

formou zámeru, teraz keďže sa zmenil zákon táto technológia musí ísť cez EIA-u, to znamená, že 

najskôr sa musí vypracovať zámer, následne sa musí vypracovať správa o hodnotení rozsahu a táto 

musí byť ešte raz posúdená. To znamená, že nie je možné vypracovať materiál v tejto fáze, keďže sa 

k danej veci vyjadruje 23 zložiek (orgánov štátnej správy).   

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.  – nerozumie prečo nie je možné dodať k zámeru štúdiu, pretože 

už teraz sa vie ako bude zaťažená doprava.  

 

Pán Barát – uviedol: zámer obsahuje všetky informácie o kapacite, spotrebovaných surovinách, 

definuje odpady (emisie, tuhé odpady), logistické zaťaženie. 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – uviedol, že keďže sa už vie logistické zaťaženie prečo nie je 

uvedené v zámere riešenie tohto zaťaženia. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že mesto by sa malo každopádne vyjadriť k dopravnej štúdii. 

 



 6 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

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. 

Prítomní: 9 (Gergič, Hladký,  Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Hlasovanie: za           9 (Gergič, Hladký,  Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                  proti        0 

                  zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

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. 

Prítomní: 9 (Gergič, Hladký,  Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Hlasovanie: za           9 (Gergič, Hladký,  Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                  proti        0 

                  zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

6. Všeobecná diskusia 

Primátorka informovala: 

Enviromentálny fond zverejnil výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť 

C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Mestá a obce si môžu podať jednu žiadosť, 

ktorá bude podporená maximálne do výšky 70.000,- eur. Mesto Leopoldov sa už raz zapojilo do 

výzvy v minulom roku, ale bolo neúspešné.  

 

Diskusia: 

- do diskusie sa zapojili: Mgr. Jozef Krilek. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

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. 
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Prítomní: 9 (Gergič, Hladký,  Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Hlasovanie: za           9 (Gergič, Hladký,  Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                  proti        0 

                  zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

7. Záver 

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 18. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom 

za účasť. 

 

V Leopoldove dňa 11. 7. 2016 

 

Zapísala: Ing. Silvia Grossová       ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                                  .................................................... 

        Ing. Adriana Urbanová                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

          prednostka MsÚ                                                                   primátorka mesta                                                                       

 

 

 

 

 

 

..............................................                                                     ..................................................... 

       Overovateľ zápisnice                                                               Overovateľ zápisnice 


