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„Spa¾ovòa priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s., Smolenice"
Vážení obèania,
na zaèiatku nového roka 2010 Vám chceme zažela pevné zdravie, rodinné šastie
a pohodu.
Vzh¾adom na neustále otázky k stavu predloženého zámeru firmy Chemolak a.s.
Smolenice, dovo¾ujeme si Vás informova, že aj napriek jednoznaènému
deklarovanému nesúhlasu všetkých dotknutých obcí, investor sa zámeru doteraz
nevzdal. Po mimoriadnom verejnom prerokovaní správy, ktoré bolo dòa 3.9. 2009
v Smoleniciach, na požiadanie MŽP, investor spracoval doplnenie správy. Obèianska
iniciatíva spolu s obecným zastupite¾stvom predmetné doplnenie považuje za tak
dôležité, že malo by súèasou pôvodnej predkladanej správy, ktorú sme jednoznaène
v predloženej forme klasifikovali za neúplnú, zavádzajúcu a žiadali sme MŽP o jej
vrátenie predkladate¾ovi. MŽP naše uvedené pripomienky a požiadavky
nerešpektovalo.
Viacerí obèania sa domnievali a domnievajú, že ide o spa¾ovanie komunálneho
odpadu. Predmetné zariadenie je urèené pre spa¾ovanie priemyselného
nebezpeèného odpadu a vôbec nerieši spa¾ovanie komunálneho odpadu.
Priemyselný odpad sa bude do Smoleníc z prevládajúcej èasti dováža a jeho
spálením vznikne nebezpeèný odpad, ktorého roèné množstvá budú vyššie, ako
celkové množstvá odpadov, doteraz produkované v Chemolaku.
V spomínanom doplnení správy:
- v priloženom odbornom posudku o cenách nehnute¾ností sa jednoznaène
uvádza, že v prípade realizácie takýchto stavieb sa cena nehnute¾ností
v regióne znižuje do 80% ich trhovej hodnoty.
- k problematike významných podzemných zásob vody, investor má jediný
komentár: "Významné zásoby podzemnej vody, sú známe skôr z okolia obce
Dechtice", situáciu v dotknutom regióne vôbec nehodnotí.
- dopåòa tzv. "stratenú èas dokumentu", týkajúcu sa pripomienok obce
Smolenice. Všetky uvedené argumenty investora mali by prednesené
verejne, aby sa obèania s nimi oboznámili, mohli reagova a vytvorili si
vlastný názor.

Pod¾a obdržanej informácie boli všetky materiály odovzdané spracovate¾ovi
odborného posudku, ktorý bol menovaný dòa 22.10. 2009 Ministerstvom životného
prostredia. Na naše požiadanie o sprístupnenie mena posudzovate¾a, ktoré sme zaslali
na MŽP dòa 12.11. 2009, sme obdržali negatívnu odpoveï. Meno posudzovate¾a pre
verejnos nebolo zverejnené, prièom predkladate¾ zámeru meno posudzovate¾a
poznal a s ním komunikoval.
V zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie musí
posudzovate¾ spracova posudok do 60 dní, resp. môže požiada o 30-dòový odklad
termínu. Následne MŽP spracuje koneèné stanovisko, ktoré oèakávame v najbližšom
období.
Pod¾a všetkých indícií bude stanovisko posudzovate¾a kladné, aj napriek znaèným
nezrovnalostiam a neúplnostiam predložených materiálov, zámeru a správy.
Každé takéto zariadenie produkuje emisie, ktoré negatívne vplývajú na životné
prostredie, kvalitu života a zdravie obèanov daného regiónu. Ako doklad k tomuto
tvrdeniu predkladáme informáciu z ÈR, z ktorej sú aj referencie v správe, že napr.:
jedna v správe zo spomínaných spa¾ovní patrí medzi najväèších zneèisovate¾ov
ovzdušia v produkcii perzistentných organických látok, ïalšia spa¾ovòa v produkcii
ortute a ich zlúèenín (emisie +odpady) je na prvom mieste.
Je našou povinnosou tento región, nazývaný ako "Perla Malých Karpát", ktorý
svojimi prírodnými podmienkami je predurèený na budovanie a rozvoj cestovného
ruchu, zachova a rozvíja k tomuto úèelu, nevystavova možnému nebezpeèenstvu
ohrozeniu zdravia nás a našich detí. Tento región je už teraz zaažený
podnikate¾skými aktivitami, ktoré negatívne vplývajú na plnenie a rozvoj
stanovených zámerov. Každé ïalšie zneèistenie a znehodnocovanie ovzdušia situáciu
len zhoršuje.
Po obdržaní koneèných stanovísk, v prípade neakceptovania a nezoh¾adnenia našich
pripomienok, budeme organizova petiènú akciu. Vyzývame o Vašu aktívnu úèas pri
podpisovaní petiènej listiny, k ráznemu vyjadreniu stanoviska k spa¾ovni.

Ing. Vladimír Polák, v.r.

Pavol Zarecký, v.r.

splnomocnenec obè. iniciatívy

starosta obce Smolenice

