Občianske združenie ZDRAVÝ DOMOV
IČO 422 230 75
ul. Príjazdová č.6
034 05 Ružomberok - Hrboltová
Mgr. Daniel Okál - predseda OZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v Hrboltovej 27.5.2015

OTVORENÝ LIST
Ing. Petrovi Žigovi , PhD. - ministrovi životného prostredia SR

Vážený pán minister,
my občania Msč Ružomberok - Hrboltová, sa na Vás obraciame prostredníctvom nášho
Občianskeho združenia ZDRAVÝ DOMOV, so žiadosťou a hlavne s prosbou o pomoc vo veci
zápachu zo Spoločnej čistiarne odpadových vôd v Msč Ružomberok - Hrboltová, čím by sme chceli
podporiť interpeláciu poslanca NRSR Ing. Jána Mičovského zo dňa 14.5.2015, ktorý veľmi výstižne
a vecne opísal našu nepriaznivú situáciu ohľadom životného prostredia v Msč Hrboltová .
/http://tv.nrsr.sk/NRSRInternet/index.aspx?module=Internet&page=SpeakerSection&SpeakerSectionID=14
3756  

Sme presvedčení, že na problémy ČOV Hrboltová existuje riešenie, stačí len dobrá vôľa a ochota
predmetnej spoločnosti, vynaložiť na dané riešenie potrebné finančné prostriedky. Myslíme si, že
ČOV by sa mala kompletne zastrešiť a modernizovať. Ako príklad možno uviesť modernú BIOTHAN
anaerobnú technológiu čistenia odpadových vôd, ktorá sa používa v papierenskej fabrike UPM
Pietarsari vo Finsku / vid.príloha č.1 /
Je pravda, že prevádzkovateľ ČOV –Hrboltová Mondi SCP a.s. dlhé roky monitoruje stav TRS
hodnôt prostredníctvom prenosnej monitorovacej stanice, realizuje zmyslový monitoring zápachu, do
ktorého je zapojených 7 občanov z Hrboltovej, zriadil Zelenú linku, aby občania mohli volať
a upozorniť na zápach, skúšajú sa experimenty s výmenou baktérií. Aký je súčasný stav ? Zápach
v rôznych intenzitách pretrváva, škodliviny sa spolu s vysokou koncentráciou vodných pár naďalej
voľne odparujú do ovzdušia, prevádzka ČOV je čim ďalej viac poruchová, čo spôsobuje časté
havarijné stavy, v priebehu ktorých je zápach neznesiteľný. Opravy trvajú dlho a občania sú počas
nich vystavovaní zápachu a škodlivinám 24 hodín denne. Prenosná monitorovacia stanica je
technologicky zastaralá, poruchová a už nespĺňa moderné štandardy.
Občania už rezignovali na volania na Zelenú linku, pretože vedia , že je to neúčelné a zbytočné.
Žiadajú radikálne riešenie ! Majú pocit , že sa niečo začne robiť až vtedy, keď vyjdú na protest do ulíc.
Z uvedeného je jasné, že chýba reálna investícia do rekonštrukcie a modernizácie ČOV
Hrboltová. ČOV ako keby nesúvisela s navyšovaním a rozširovaním výroby a pritom opak je
pravdou. Prevádzkovateľ využíva absenciu a aktuálne medzery v príslušných enviromentálnych
normách. A to všetko na úkor zdravia ľudí – hodnoty, ktorá by mala byť nad všetkým.
Fabrike sa darí a aj za pomoci štátu investuje do výroby. To je dobre. Ale Slovensko nie je zaostalá
rozvojová krajina! Žijeme v strede Európy a svojich práv na zdravé životné prostredie sa budeme

dovolávať na všetkých možných úrovniach a európskych inštitúciách. Veď prečo je na Slovensku
možné to, čo by bolo neprijateľné napr. v Rakúsku, Nemecku, alebo inde v EU ?
Veríme pán minister, že budete tento problém riešiť. Veď stačí len vytvoriť príslušné zákony
a normy, stanoviť povinnosť objektívneho merania ovzdušia a vody pre prevádzkovateľa.
Pozývame Vás, príďte sa neohlásene pozrieť do Hrboltovej, dajte zmerať stav ovzdušia aspoň na jeden
týždeň. Žiadame Vás pán minister, aby ste nás informoval, aké stanovisko a opatrenia v tejto veci
urobíte. Naviac v júni bude v Ružomberku výjazdové rokovanie Vlády SR a bolo by žiaduce, aby sa
vláda touto závažnou témou pre občanov zaoberala .
S pozdravom

Mgr. Daniel Okál
predseda OZ ZDRAVÝ DOMOV

Pozn.:
V prílohe Vám dávame na vedomie Petíciu občanov Hrboltová proti zápachu z ČOV zo dňa 8.3.2014,
pod ktorú sa podpísalo 87% - t.j. 520 občanov Msč Hrboltová /príloha č.2 /

Prílohy : 1.BIOTHAN anaerobna čistiareň odpadových vôd vo Fínsku
2.Petícia občanov Hrboltová proti zápachu z ČOV
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