Bioplynová stanica.
Vážení spoluobčania.
V roku 2010 spoločnosť Eko-salmo požiadala obec o schválenie zámeru výstavby bioplynovej stanice
na likvidáciu potravinového odpadu. Ubezpečovali poslancov obecného zastupiteľstva, že stanica
nebude mať vplyv na životné prostredie v našej obci, čo potvrdila aj štúdia vplyvov na životné
prostredie. Dokonca vzali poslancov obecného zastupiteľstva na obhliadku podobných staníc
v Rakúsku a v Českej republike. Po spracovaní dodatku územného plánu, v rámci ktorého sa konalo aj
verejné prerokovanie s občanmi mohli začať s realizáciou zámeru. V rámci schvaľovacieho procesu
predložili všetky potrebné doklady pre získanie stavebného povolenia.
Po spustení prevádzky sa začali prejavovať nepriaznivé dopady v podobe zápachu. Po upozornení na
túto skutočnosť spoločnosť Bioplyn s.r.o Budča začala robiť opatrenia na zamedzenie zápachu
v podobe uhlíkovej filtrácie, úpravy technologického procesu, vyvážania digestátu mimo územia našej
obce, zrušili zmluvy s niektorými dodávateľmi a ďalšie. Všetky sa však ukázali ako nedostatočné.
Okresný úrad vo Zvolene uložil spoločnosti povinnosť prekryť koncový sklad digestátu do konca
septembra tohto roku. Naviac na základe tlaku obecného zastupiteľstva a občanov sme získali prísľub
spoločnosti, že ešte pred týmto termínom začne využívať na uskladnenie uzavretý vak s kapacitou cca
5 000 m³. Tento vak už používajú. Problémom však je, že nádrže, ktoré využívali musia vyprázdniť
a vyčistiť aby bolo možné osadiť technológiu zakrytia skladu. V týchto dňoch práve prebieha
vyprázdňovanie nádrží, preto je možná zvýšená intenzita zápachu. Vedenie spoločnosti ma však
ubezpečilo, že urobia všetko preto aby termín dodržali a po septembri bude zápach odstránený.
Za účelom získania skúseností z iných obcí som oslovil asi sedemdesiat samospráv, kde sú vybudované
bioplynové stanice, ako riešia tento problém. Vrátilo sa nám niekoľko odpovedí stým, že zaväzujú
producentov oznamovať termíny vývozu a vyvážať len za priaznivého počasia a podobne. Prevádzku
však nie je možné obmedzovať lebo spĺňajú všetky legislatívne požiadavky.
Mrzí ma, že si niektorí občania myslia, že obecné zastupiteľstvo a starosta nič nerobí. Nie je to pravda.
Absolvujeme desiatky rokovaní, stretnutí, telefonátov a mailovej komunikácie s orgánmi verejnej
správy a odborníkmi. Verím, že vďaka našej spoločnej snahe to už nebude dlho trvať a každodenný
zápach bude minulosťou.
So zástupcom organizátorov petície, ktorou sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo sme sa dohodli, že
termín koniec septembra budeme akceptovať a v prípade, že sa situácia nezmení, dohodneme sa na
ďalšom postupe a využijeme všetky dostupné možnosti. Ak Vám bude niekto tvrdiť, že dá bioplynovú
stanicu zatvoriť, tak Vás klame a to hovorím s plnou vážnosťou.
Veľmi ma mrzí táto situácia a verte mi, že keby sme to spolu s poslancami tušili, nikdy by sme tento
zámer, aj keď je v rámci spracovania odpadov veľmi dôležitý a prospešný pre životné prostredie, neboli
schválili.
V prípade, že by ste potrebovali viac informácií alebo by ste mali návrh ako ďalej postupovať, neváhajte
ma kontaktovať.
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