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STANOVISKO RÚVZ NEUZNÁVAJÚ
Viacero èitate¾ov sa zaujímalo, v akom štádiu je zámer
postavi% v priemyselnom parku
plazmovú spa¾ovòu nebezpeèného odpadu. Pod¾a vyjadrenia Ministerstva životného
prostredia SR, dòa 19. februára
sa na ministerstve uskutoènilo
prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej èinnosti Technologický celok na plazmové
spracovanie odpadov prevažne z elektrických a elektronických zariadení. Rokovania sa
zúèastnili zástupcovia navrhovate¾a, spracovate¾ zámeru, zástupkyòa PSK a zástupcovia
ministerstva ako príslušného
orgánu. Ministerstvu bolo doruèených 12 stanovísk, z ktorých
bolo 7 bez pripomienok (Mesto
Vranov, Okresné riadite¾stvo
HaZZ vo Vranove, Okresný úrad Vranov - odbor starostlivosti
o ŽP, úsek odpadového hospodárstva a úsek ochrany prírody
a krajiny, PSK, Okresný úrad
Prešov a Ministerstvo hospodárstva SR). Ostatné stanoviská boli s pripomienkami a s konkrétnymi požiadavkami, èo má
správa obsahova%. Ministerstvo

súhlasí s realizáciou technologického celku pri zoh¾adnení
pripomienok. Odbor ochrany ovzdušia Ministerstva ŽP pripomienkoval dodržiavanie legislatívy na ochranu ŽP. Navrhovate¾ upozornil, že RÚVZ Vranov doruèil svoje stanovisko
po lehote na pripomienkovanie, a preto jeho stanovisko považuje za súhlasné. Okresný úrad Vranov nemal pripomienky, ale vyžaduje odborný
posudok, ktorý zhrnie všetky
podmienky a požiadavky právnych predpisov na ochranu ovzdušia v súvislosti s èistením a
úpravou tzv. syntézneho plynu.
Ïalej požaduje pri prevádzkovaní zariadenia dodržiava% opatrenia potrebné na zamedzenie
prípadného úniku škodlivých a
nebezpeèných látok do podzemných a povrchových vôd.
Ministerstvo ŽP urèilo varianty
pre ïalšie hodnotenie. Prvým je
tzv. nulový variant, teda stav, ak
by sa navrhovaná èinnos% neuskutoènila. Druhým variantom
- v prípade jej realizácie navrhovate¾ vypracuje správu o hodnotení s rozpracovaním všet-

KAŽDÁ ZÁAŽ OHROZUJÚCA ŽP JE NEŽIADUCA
Spoloènos% Plasma Energy,
ktorá chce vo vranovskom priemyselnom parku vybudova% plazmovú spa¾ovòu nebezpeèného
odpadu, tvrdí, že stanovisko
RÚVZ vo Vranove k jej výstavbe považuje za súhlasné, ale
pravda je celkom iná. Zo stanoviska RÚVZ vyberáme:
Navrhovate¾ plánuje prevádzku umiestni% na ploche 0,5 ha
vareáli priemyselného parku
Ferovo vo Vranove. Nachádza
sa mimo zastavaného územia
mesta, cca 350 m od súvislej
obytnej zástavby. Priemyselný
park (PP) splochou 16,20 ha
bol skolaudovaný v roku 2009.
Vzáväznom stanovisku RÚVZ
ku kolaudácii stavby zo dòa 28.
10. 2008 je uvedené: „v záujme ochrany zdravia ¾udí nie
je prípustné v areáli PP osadzova prevádzky ažkého
spracovate¾ského priemyslu
príp. prevádzky chemického
charakteru zaažujúce životné
prostredie“.
Záujmový pozemok sa nachádza vnajjužnejšom cípe
priemyselného parku vo vzdialenosti cca 550 m od obytnej
zástavby. Je súèasou oblasti,
ktorá je vokrese Vranov vyhlásená za oblas riadenia

kvality ovzdušia (ORKO). Oblas% zahàòa mesto Vranov a
obce Hencovce, Kuèín, Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany z dôvodu dlhodobého
prekraèovania denného priemeru suspendovaných èastíc
PM10. Voblasti s rozlohou 65
km2 žije takmer 28 000 obyvate¾ov. Dotknutým územím pre
uvažovanú èinnos% budú obyvatelia nielen sídliska Lúèna, ale
aj sídliska Juh, Dlhej ulice a
mestskej èasti Èemerné.
Kvalitu ovzdušia v oblasti
meria automatická tzv. mestská
pozaïová monitorovacia stanica (AMS), ktorá sleduje ukazovatele zneèistenia ovzdušia
S02, PM10 a PM2,5. Stanica je
umiestnená na M. R. Štefánika
pri Dome kultúry vo Vranove vo
vzdialenosti cca 30 m od cesty.
Medzi najvýznamnejšie zdroje
zneèis%ovania ovzdušia tuhými
zneèis%ujúcimi látkami v ORKO
dlhodobo patria stacionárne
zdroje Bukózy Holding, automobilová doprava alokálne
kúreniská. Pod¾a dlhodobých
sledovaní je mesto Vranov
nad Top¾ou aobce Hencovce,
Kuèín, Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany dlhodobo
najmenej ventilovanou oblas-

ou zo všetkých ORKO v rámci Slovenskej republiky z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok z h¾adiska
rozptylu zneèisujúcich látok.
Na základe uvedených skutoèností hodnotíme každú ïalšiu záaž životného prostredia
v tejto lokalite ako ohrozujúcu
zdravie ¾udí, a preto nežiaducu.
Z dôvodu, že navrhovaná stavba má by% realizovaná v blízkosti husto osídlených lokalít,
pre posúdenie vplyvu èinnosti
na verejné zdravie je potrebné
vsúlade s § 13, ods. 2 a ods.
8 zák. è. 355/2007 Z. z. doplni%
podanie o: hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia na zdravie obyvate¾ov, osobitne pre každú dotknutú lokalitu (sídlisko Lúèna, Juh, Dlhú
ulicu a m. è. Èemerné), ïalej o
emisnú aimisnú rozptylovú štúdiu pre všetky roèné obdobia so
zameraním na dotknuté lokality,
v závislosti od smeru prevládajúcich vetrov, a taktiež o hlukovú štúdiu zmobilných zdrojov
(z dopravy) astacionárnych
zdrojov zprevádzky vo vz%ahu
ksídliskam Lúèna, Juh, Dlhej
ulici amestskej èasti Èemerné.
regionálna hygienièka
RNDr. ¼udmila Rosiarová

kých bodov uvedených v prílohe èíslo 11 zákona. Èasový harmonogram ani iné limitujúce
požiadavky ministerstvo neurèilo. Urèilo však podrobnejšie
rozpracova% nasledovné okruhy
otázok súvisiacich s navrhovanou èinnos%ou: Posúdi%, aké územné obmedzenia môže vyvola% situovanie novej prevádzky
a súvisiacich èinností, že v dotknutom území by v budúcnosti
nemala by% situovaná bytová
zástavba a verejné objekty, zariadenia a èinnosti pre obyvate¾stvo (ubytovanie, zdravotníctvo, školy, šport, rekreácia...).
Ïalej ide o doplnenie podmienok pre možné umiestnenie
ïalších prevádzok v priemyselnom parku vo vz%ahu k ich možnému zvýšeniu vplyvu na okolie. Ministerstvo urèilo povinnos%
informova% orgány mesta, obyvate¾ov, prevádzkovate¾ov existujúcich zariadení a majite¾ov
(užívate¾ov) nehnute¾ností o zvýšenom imisnom vplyve v dotknutom území. Ïalej urèilo presne špecifikova% odpady, ktoré
majú by% v plazmovom reaktore
zhodnocované. Navrhovate¾ je
zároveò povinný predloži% stanoviská orgánov, ktoré v ÈR a
v Po¾sku udelili súhlasy na prevádzku týchto zariadení, v ktorých bude potvrdené, že plazmové reaktory spåòajú projektové parametre a ïalšie podmienky na ich prevádzku. Ministerstvo upozornilo navrhovate¾a,
že pod¾a § 30 odsek 5 Zákona
je navrhovate¾ povinný v spolupráci s Mestom bez zbytoèného
odkladu vhodným spôsobom
informova% verejnos% o urèenom
rozsahu hodnotenia. Pod¾a §
30 odsek 6 mohli subjekty posudzovania zasla% k rozsahu
hodnotenia pripomienky do 10
dní od zverejnenia na Ministerstvo ŽP. Mesto Vranov obdržalo
stanovisko ministerstva 13. marca 2015, ale opä% ho zverejnilo
zašifrované medzi množstvom
iných oznamov. Obyvatelia Vranova a organizácie opä% neboli
dostatoène informovaní, a teda
opä% prepásli možnos% vyjadri%
sa. Takýto dôležitý oznam by sa
mal objavi% na úvodnej www
stránke mesta, lenže na nej sú
uvedené tradièné odovzdávania ocenení primátorom, fotografie primátora, ako prijíma uèite¾ov a iné osoby a ïalšie populistické oslavné ódy. L. Krivda

