
 

Zápisnica zo zasadnutia komisie za účelom identifikácie zdroja zápachu v prevádzke 

ENVIRAL, a. s. 

zo dňa 26.09.2016 

 

 

Prítomní: viď PL 

 

Program: 

1. Vyhodnotenie práce komisie, ktorá vznikla za účelom identifikácie zdroja zápachu 

v prevádzke ENVIRAL, a. s.  

 

K bodu 1:  

 

        Komisia, ktorá vznikla za účelom identifikácie zdroja zápachu v prevádzke ENVIRAL, 

a. s. vykonala obhliadku v spoločnosti 4 x v priebehu mesiaca júl, august a september. Ku 

komisii sa pridala aj primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková, ktorá sa zúčastnila troch 

obhliadok. Po obhliadkach boli vyhotovené zápisy, ktoré sú k nahliadnutiu na mestskom 

úrade v Leopoldove.  

        Začiatok stretnutia bol vždy na Nádražnej ulici, kde sa členovia komisie a zástupcovia 

spoločnosti ENVIRAL, a. s. prešli, aby zistili zápach v danej lokalite. Ani pri jednej 

obhliadke nebol cítiť veľký zápach, ktorý by bol rušivý pre okolie. 

        Ďalej zástupcovia spoločnosti ENVIRAL, a. s., oboznámili komisiu s výrobným 

procesom a umožnili komisii vykonať obhliadku areálu spoločnosti. Hlavným výrobným 

produktom je bioetanol (vyrobený z kukurice) a vedľajší produkt je DDGS (sušené kukuričné 

výpalky).  

V priebehu obhliadky mala komisia možnosť vidieť prevádzku čistiarne odpadových vôd, 

výrobnú časť, oblasť skladov, riadiace stredisko, zásobníky kukurice. Týmto spôsobom 

prebiehali všetky štyri  obhliadky.  

        Úlohou komisie bolo identifikovať zápach a metóda, ktorá sa dala uplatniť, bola 

vylučovacia. V priebehu každej obhliadky boli cítiť rôzne lokálne zápachy, ktoré sa 

nachádzali v bezprostrednej blízkosti obhliadajúceho miesta. Pri čistiarni odpad. vôd bol 

zápach charakteristický pre tento čistiaci proces, ktorý ale nebol rozsiahli ani pri jednej 

obhliadke. Pri výrobnej hale, kde prebieha fermentácia, bola pri každej obhliadke cítiť vôňa 

kvasu a alkoholového kvasenia, ktorá bola len lokálna. V blízkosti výroby DDGS bol cítiť 

typický zápach zo sušenia.(prirovnanie k praženému popcornu), ktorý bol taktiež len lokálny. 

V areály podniku boli cítiť rôzne zápachy, ale boli popísané ako nerušivé a vylúčilo sa, že  

zápach, ktorý sa vyskytuje v meste, je porovnateľný so zápachmi v prevádzke ENVIRAL, a. 

s. 

        V priemyselnej zóne na Trnavskej ceste sa nachádzajú ďalší traja potenciálni producenti 

zápachu a to MEROCO, a. s., Poľnoservis a. s. a Slovenské liehovary a likérky, a. s. Počas 

dvoch obhliadok spoločnosti ENVIRAL, a. s., zástupcovia vybavili vstup pre členov komisie 

do areálu firiem MEROCO, a. s. a Poľnoservis, a. s. Počas týchto dvoch prehliadok sa 

komisia oboznámila taktiež s výrobnými procesmi a produktmi, ktoré sa tu vyrábajú. 

Členovia komisie nezávisle od seba cítili zápach, ktorý sa nachádzal v blízkostí týchto dvoch 

prevádzok ako ten, ktorý pravdepodobne býva cítiť v meste.  

        Členovia komisie sa aj mimo týchto obhliadok snažili vo väčšej miere pozorovať výskyt 

zápachu. Podľa zistení, ak bol zápach cítiť, nikdy nebol pozorovaný v pravidelných 

intervaloch a v rovnakej intenzite. Dôležitý faktor je aj smer a rýchlosť vetra, ktorý 



ovplyvňuje intenzitu a trvanie zápachu. Podľa pozorovaní keď fúka severozápadný a západný 

vietor, zápach je niekedy citeľnejší. 

        Spoločnosť ENVIRAL, a. s., poskytla mestu aj informácie o kontrolách štátnych orgánov 

a externých organizácií, ktoré boli vykonané počas doterajšej prevádzky podniku. Pri 

kontrolách neboli zistené porušenia kontrolovaných povinností a nebola uložená žiadna 

pokuta za porušenie povinnosti zákonov.  

        Na záverečnom stretnutí sa komisia zhodla a vylúčila, že zdroj zápachu je zo spoločnosti 

ENVIRAL, a. s.  

 

 

 

 

V Leopoldove 26.09.2016 

Zapísala: Ing. Silvia Grossová 

 

           

                                       
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


