OBECNÝ ÚRAD SMOLENICE
Ul. SNP 52, 919 04 Smolenice

Ministerstvo životného
prostredia
Slovenskej republiky
Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov
na životné prostredia
Námestie Ľudovíta Štúra č.1
812 35 Bratislava

Smolenice 29.1.2009

Vec : Spaľovňa priemyselných odpadov CHEMOLAK, a.s. Smolenice – stanovisko
Dňa 12.01.2009 sme dostali vašu žiadosť o písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) k zámeru „Spaľovňa
priemyselných odpadov CHEMOLAK a. s. Smolenice“.
Obec si splnila svoju povinnosť vyplývajúcu jej z ustanovenia § 23 ods. 3 zákona
a informovala o ňom verejnosť miestne obvyklým spôsobom, a to prostredníctvom verejného
rozhlasu, na svojej internetovej stránke a na úradnej tabuli obce.
Na základe prerokovania uvedeného zámeru obecným zastupiteľstvom dňa
29.1.2009 vám oznamujeme, že Obec Smolenice a občania obce Smolenice so zámerom
„Spaľovňa priemyselných odpadov Chemolak a.s. Smolenice „

zásadne nesúhlasia
a to z nasledovných dôvodov :
1. Pri svojom stanovisku sa opierame o názor obyvateľov Smoleníc, ktorí založili
občiansku iniciatívu „Smolenice bez spaľovne“, v súlade s ustanovením § 25 ods. 4
zákona a k dnešnému dňu zozbierali viac ako 1 516 podpisov.
2. Naše záporné stanovisko opierame aj o vyjadrenia podnikov, podnikateľov a
ostatných inštitúcií, ktoré pôsobia na území našej obce, resp. poskytujú služby
v súlade s našim dlhodobým programom rozvoja. Prikladáme písomné stanoviská
Amylum Slovakia, Poľnohospodárskeho družstva v Smoleniciach, Kongresového
centra Slovenskej akadémie vied, garni Hotel Solmus, MVDr. Rastislav Matiašovič –
samostatne hospodariaci roľník.

3. Predložený zámer je v zásadnom rozpore s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce na roky 2007 – 2013, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo. Obec

Smolenice už od roku 1990 začala orientovať svoj ekonomický rozvoj na miesto
jedňodnovej turistiky Trnavského kraja, na oblasť cestovného ruchu založeného na
kongresovom turizme, poznávacom turizme, kultúrnom turizme a doplnkových
hospodárskych činnostiach v poľnohospodárstve a ekologicky nezávadnej výrobe.
Táto zmena orientácie je dôsledkom úpadku niektorých výrobných odvetví, ktoré boli
umelo dosadené do nášho prostredia a tiež dôsledkom možnosti využitia potenciálu
regiónu s bohatou históriou, kultúrnymi tradíciami a vysokou kvalitou životného
prostredia. Uvedený zámer ide zásadne proti prioritám rozvoja obce a významne
ohrozuje jej hospodársky, sociálny a ekonomický rozvoj. Môže spôsobiť odchod
podnikov ktoré sú závislé od vysokej kvality životného prostredia (Amylum Boleráz)
Zámer bude mať významný dopad na ceny nehnuteľností v lokalite, čo sa negatívne
prejaví v príjmoch obecného rozpočtu a tým aj na poskytovaní služieb pre obyvateľov
obce a jej okolia, nakoľko Smolenice sú centrom osídlenia v mikroregióne.

4. Odvetvie cestovného ruchu na Slovensku sa ocitlo v celosvetovej konkurencii.
Akákoľvek zmienka o blízkosti spaľovne nebezpečných odpadov v centre cestovného
ruchu a prevoze tohto nebezpečného odpadu cez územie obce, znamená stratu
konkurencieschopnosti regiónu. V obci sa už vybudovala dosť silná infraštruktúra
poskytovania služieb pre turistov a návštevníkov obce v oblasti gastronomie,
ubytovacích kapacít a rekonštrukcií kultúrnych pamätihodností obce (toho času ich
evidujeme 48)v súčasnosti realizuje viacero investícii do rozvoja cestovného ruchu,
pričom budúci potenciál rozvoja regiónu v oblasti cestovného ruchu je podstatne
vyšší ako to, čo dokáže garantovať spoločnosť Chemolak a. s. v predloženom
zámere.
Príkladom turistickej atraktivity našej obce ako aj celého regiónu je Smolenický
zámok, ktorý je reprezentačným sídlom Slovenskej akadémie vied. Zámok navštevujú
významné osobnosti politického a kultúrneho života vrátane hláv štátov a pohľad
z okna na spaľovňu nebezpečného odpadu s trinásť metrov vysokým komínom určite
nemôže byť reklamou pre rozvoj cestovného ruchu v celom okolí obce.

5. Areál spoločnosti Chemolak a. s. v rámci ktorého má byť umiestnená aj spaľovňa sa
síce nenachádza v chránených krajinných územiach, ale je situovaný priamo na ich
okraji. Tvrdenie, že činnosť závodu a spaľovňa nemá vplyv na chránené územia,
resp. na kultúre a historické dedičstvo regiónu siahajúce stovky rokov do minulosti, je
zavádzajúci. Obec Smolenice má svojim kultúrnohistorickým potenciálom európsky
význam. Stačí spomenúť hradisko Kalenderberskej kultúry zo 7. storočia pred
n. l.,
ktoré je vzdialené iba 1 500 metrov od navrhovanej spaľovne. Naviac, oblasť, kde je
lokalizovaný závod, je aj obrovskou zásobárňou pitnej vody.

6. Výstavba spaľovne nebezpečných odpadov bude bezpochyby slúžiť nielen pre
potreby spoločnosti Chemolak a. s. (639 t/rok, čo je asi 18,5 % z plánovanej kapacity
spaľovne), ale najmä pre zabezpečenie spaľovania odpadu minimálne v rámci
Trnavského kraja, pričom vôbec nie je možné vylúčiť ďalší rozvoj spaľovne a zvoz
nebezpečného odpadu zo širšieho okolia, resp. aj zo zahraničia.

7. V súčasnosti sa na skládku v Smutnej ukladajú iba niektoré druhy odpadov
spoločnosti Chemolak a. s., ktoré sú známe. Zámer uvažuje so zvozom veľmi
nebezpečnej kombinácie odpadov, ktorých štruktúra a konečný objem nie je známy.
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8. I keď sa vyššia dopravná záťaž prístupovej komunikácie vo vlastníctve Trnavského
samosprávneho kraja v prípade realizácie nepovažuje za závažnú, vozenie odpadu
cez obec už dnes predstavuje vážne riziko a ohrozenie. Rovnakým rizikom je aj
manipulácia s nebezpečným odpadom v areáli, ktorý bude do spaľovne dovážaný
(napr. riziko vzniku požiaru) a jeho skladba nebude dostatočne známa. Tomuto riziku
je v zámere predloženom navrhovateľom venovaná minimálna pozornosť.
Konštatácia o nastavení čistenia spalín v medziach určených platnou legislatívou nie
je pre nás dostatočnou garanciou.

9. Trnavský kraj produkuje pri porovnaní so susediacimi krajmi najviac nebezpečného
odpadu. Súhlasíme s tým, že lokalita Smutná je tiež ekologickou záťažou a nerieši
produkciu nebezpečného odpadu v regióne (19 800t/rok). To však nevyrieši ani
spaľovňa v Smoleniciach (uvádzaná kapacita 3500 t/rok), pokiaľ nebude prichádzať
k jej rozširovaniu. Problém je preto potrebné riešiť komplexne a nájsť inú, vhodnejšiu
lokalitu, ako je katastrálne územia Smoleníc.

10. Na základe uvedeného považujeme tvrdenie „zvolená lokalita pre realizáciu
navrhovanej prevádzky bola vybraná optimálne“ za nesprávne a nemôžeme s ním
súhlasiť.

Žiadame vás, aby ste rešpektovali naše stanovisko a stanovisko občianskej iniciatívy,
ktorá spontánne vznikla na území našej obce, pri ďalšom posudzovaní predloženého
zámeru.

S pozdravom

Pavol Zárecký
starosta obce Smolenice
Prílohy :
1. stanoviská podnikov a inštitúcií
a. Amylum Slovakia
b. Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach
c. THS KC Smolenice
d. garni Hotel Solmus
e. MVDr. Rastislav Matiašovič – samostatne hospodáriaci roľník
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