Zápisnica
zo dňa 19.02.2021

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

Téma stretnutia : Zápach v obci
Stretnutie otvoril pán PhDr. Ürögi - starosta obce Veľké Dvorníky
Informoval prítomných so situáciou ohľadne zápachu, ktorý sa vyskytuje v nepravidelných
intervaloch a zamoruje obec Veľké Dvorníky. Obyvatelia obce sa sťažujú kvôli smradu, čo
cítiť v obci a znepríjemňuje ich každodenný život. Je potrebné zistiť príčinu a zdroj
vytvárajúci tento zápach. Pravdepodobnou príčinou teda zdrojom zápachu môže byť
uskladnený odpad na skládke odpadu/smetisku/, ktorého majiteľom je PURA s.r.o. Treba
zistiť miestnou obhliadkou, či tento zápach naozaj sa šíry z tohto zdroja skládky a nájsť
riešenie a vykonať potrebné opatrenia na odstránenie tohto problému.
Poprosil prevádzkovateľa smetiska PURA s.r.o. o vyjadrenie.
Prevádzkovateľ smetiska sa k danej problematike vyjadril nasledovne : Smetisko vo Veľkých
Dvorníkoch funguje na základe platného povolenia. Sú tam pravidelné kontroly a merania.
Merajú a kontrolujú hodnoty týkajúce sa prevádzkovania smetiska. Posledné merané hodnoty
sú v rámci prípustnej normy. Našou snahou je riešenie akýchkoľvek problémov týkajúcich sa
smetiska. Pozvali sme na dnešné zasadnutie aj odborníka v danom odbore na vyriešenie
daného problému. Doterajšie urobené merania sú v norme. Našou prvoradou snahou je
spolupráca s obcou a obyvateľmi tejto obce a spoločne vyriešiť daný problém, aby obyvatelia
obce mohli naďalej žiť bez tohto problému, ktorých ich teraz obťažuje. /zápach/.
OÚ ŽP Dunajská Streda. Ing. Csériová – Aj ŽP sa zaoberá s danou problematikou na základe
ohlásení .
Obyvateľ obce Veľké Dvorníky – Ing. Bindics – Bývam vo Veľkých Dvorníkoch už viac
rokov. Tento zápach sme predchádzajúce roky necítili. Asi od začiatku minulého roka sa
objavil tento zvláštny zápach a čím ďalej tým viac sa zosilňuje, ktorý je už občas
neznesiteľný. Na tento problém chcem poukázať a dostať odpoveď na to, čo zapríčiňuje tento
smrad a dokedy musíme strpieť jeho pretrvanie.

Pán Vibiral – Predniesol, že merané hodnoty sú v rámci prípustnej normy. Od minulého roka
na smetisku prebieha rekultivácia v troch etapách. To znamená, že hore na smetisku otvorili
zónu a po rekultivácii ju prekrývajú zemou. Teraz sa realizuje III. etapa. Po ukončení
rekultivácie a aj počas, by sa malo šírenie tohto zápachu zmierňovať a pomaly ustupovať.
Prevádzkovateľ smetiska - Keď obyvatelia cítia zápach nech zavolajú k nám na číslo
0918/621427 , aby sme mohli zozbierať informácie, že kedy sa vytvára a šíri tento zápach.
Snažíme sa čím skôr vyriešiť daný problém. Pravidelne budeme monitorovať a budeme dbať
o to, aby sa zistený problém čím skôr odstránil.
OÚ ŽP Dunajská Streda - Ing. Csériová – Ja vidím riešenie v tom, že by sa mali odvárať
menšie zóny a po rekultivácii ich hneď prekryť zeminou, čím sa zamedzí väčšie šírenie
zápachu. Keď obyvatelia cítia zápach môžu zavolať na tel. č. 112 s daným problémom a daný
orgán z Nitry urobí meranie intenzity zápachu.
Pán Gulázsi - Sú dve možnosti – buď budeme trvať na uzatvorení skládky, v tom prípade
komunálny odpad sa bude musieť prevážať na iné zberné miesta, ktoré sa nachádzajú vo
väčšej vzdialenosti. Tým pádom obci aj obyvateľstvu by sa značne zvýšili poplatky za
komunálny odpad, čo by značne zaťažilo ich financie, alebo nájsť a odstrániť nedostatky
v takej miere, aby na obyvateľstvo nemal dosah tento zápach a obyvateľstvo netrpelo kvôli
zápachu v každodennom živote. Pravde podobne skládka vo Veľkých Dvorníkoch bude
fungovať najmenej ešte dva roky.
Pán starosta poprosil prítomných aby sa presunuli na miestnu obhliadku okolo skládky
zároveň podotkol, že o jeden mesiac znova zvolá prítomných na stretnutie a preveria sa
vykonané opatrenia ohľadne zamedzenia zápachu v obci Veľké Dvorníky.

