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Na pôde Okresného úradu za úèasti jeho prednostu a poslanca MsZ vo Vranove JUDr. Pavla
Molèana sa vo štvrtok 25. júna stretli zástupcovia klubov v MsZ, aby reagovali na rozhodnutie
primátora nepodpísa, uznesenie o zrušení nájmu pre Plasmu Energy a na zavádzajúce informácie
v iných médiách. Z¾ava RNDr. Gabriela Bradovková (KDH), Ing. Igor Šesták (NEKA), Ing. ¼ubomír
Lukiè (Smer-SD), JUDr. Pavol Molèan, MVDr. Igor Pribula (SDKÚ-DS) a Jaroslav Bella (Smer-SD).

NEBEZPEÈNÝ ODPAD DO BLÍZKOSTI SÍDLISK NEPATRÍ
Na mimoriadnom zasadnutí
MsZ vo Vranove 11. júna poslanci zrušili zmluvu o nájme pozemkov v priemyselnom parku
Ferovo vo Vranove a primátorovi Raganovi uložili, aby zmluvu s firmou Plasma Energy B.
Bystrica zrušil. Dôvodom boli
oprávnené obavy, že zvážanie
nebezpeèného odpadu a jeho
plazmové spracovanie v blízkosti obytných zón môže zhorši!
už aj tak znaène narušené životné prostredie. Obavy potvrdilo aj 3900 (dodnes ove¾a viac)
obyvate¾ov Vranova petíciou,
ktorá bude v najbližších dòoch
doruèená Ministerstvu životného prostredia SR. Primátor po
hlasovaní povedal, že rozhodnutie poslancov bude akceptova!, ale nestalo sa tak a uznesenie nepodpísal. Veto môžu
poslanci prelomi! opätovným
hlasovaním trojpätinovou väèšinou (najmenej 15 hlasmi z
celkového poètu 25 poslancov)
do 60 dní od prijatia uznesenia.
Kvôli dovolenkovému obdobiu
sú však v èasovej tiesni.
Primátor ako dôvod nepodpísania uznesenia uviedol, že firma v prípade ukonèenia zmlu-

vy bude žiada! nieko¾komiliónové odškodné. Takéto vyhrážky zo strany primátora sú podobné strašeniu spred dvoch
rokov tvrdením, že mesto Vranov, ak nenaplní priemyselný
park, bude musie! vraca! Európskej únii peniaze vynaložené na jeho vybudovanie. Po
prepuknutí kauzy s firmou, ktorá
chcela v priemyselnom parku
vybudova! drevokombinát, sa
ukázalo, že to bol výmysel.
Za ïalší dôvod pre zmenu
názoru primátor uviedol návrh
Rady seniorov, ktorá spochybnila petíciu a odporúèala mu,
aby uznesenie nepodpísal. Primátor zároveò napadol poslancov, že nemajú záujem pozna!
pravdu o schva¾ovacom procese, ktorý je predložený ministerstvu životného prostredia na
posúdenie vplyvov zámeru na
životné prostredie. Poslanci sa,
naš!astie, neriadia Radou seniorov ale vlastným rozumom a
názormi obèanov, a najmä radami odborníkov. Za dôležitý argument proti spracovaniu nebezpeèného odpadu považujú
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo

Vranove, z ktorého vyberáme:
RÚVZ so sídlom vo Vranove
doposia¾ nevydal súhlasné stanovisko k zámeru umiestni! technologické zariadenie na plazmové spracovanie odpadov v
priemyselnom parku. Jedným z
hlavných dôvodov je vzdialenos! ani nie 500 metrov od najbližšej obytnej zástavby. Argument, že podobné zariadenie
funguje v blízkosti obytnej zástavby v okrajovej èasti Prahy,
neobstojí. Spoloènos! Safina,
závod Vestec, na spracovanie
drahých a neželezných kovov
vykupuje materiály a odpady s
obsahom drahých a neželezných kovov a následne z nich
vyrába výrobky. Roène spracuje 1000 ton odpadu. Vykupuje
elektronický odpad, dentálne
materiály, zlomky z klenotníckej
výroby, mince a podobne. Zámer predložený spoloènos!ou
Plasma Energy uvažuje so spracovaním 3000 ton 53 druhov
odpadov, z ktorých 16 je klasifikovaných ako nebezpeèný
odpad. Technológia plazmového splyòovania odpadov je novou technológiou, ktorá je overená len pre niektoré druhy od-

padov. Zariadenie, ktoré bude
spracováva! 53 druhov odpadov v Európe, nemáme s èím porovna!. Experimentova! v husto
osídlenej oblasti s tým, èi spra(Pokraèovanie na 2. strane)
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(Pokraèovanie z 1. strany)
covanie ïalších druhov odpadu
bude alebo nebude ma! negatívny vplyv na životné prostredie
a zdravie obyvate¾ov, je nezodpovedné voèi jej obyvate¾om.
regionálna hygienièka
RNDr. ¼udmila Rosiarová
Pre názornejšie pochopenie
problému RÚVZ vo Vranove
vypracoval prezentáciu, v ktorej
upozoròuje na riziká spracovania nebezpeèných odpadov. Uvádza sa v nej, že tendencia
využíva! technológiu na plazmové spracovanie odpadov na
Slovensku v posledných rokoch
narastá, ale v Liptovskom Mikuláši, Bardejove, Pezinku èi v Kysuckom Novom Meste sa zámer
stretol zo strany obèanov s nedôverou a odporom. Jednou z
príèin reakcie bol fakt, že na
Slovensku ani v iných okolitých
krajinách sa takáto technológia
nevyužíva, a preto je !ažké odhadnú! vplyv prevádzky na životné prostredie, hlavne na kvalitu
ovzdušia. Druhým a vážnejším
dôvodom odporu je umiestnenie prevádzky v blízkosti obytnej
zástavby. Obyvatelia sa právom

cítili ako pokusné králiky a navrhovaný zámer striktne odmietli vlnou protestov a petícií.
Dnes sú v takej situácii obyvatelia Vranova, kde má by! prevádzka postavená rovno pred
bytovkami... Kvalita ovzdušia v
regióne je už dnes zlá. Avšak aj
v prípade, že sa pri splyòovaní
odpadov limity neprekroèia, k
ïalšiemu zvýšeniu koncentrácií
škodlivých zneèis!ujúcich látok
v ovzduší mesta urèite dôjde.
Vranov a jeho širšie okolie je
už dnes zaradené do štvrtej triedy zneèistenia ovzdušia a patrí
medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia. Mesto a okolie je z environmentálneho h¾adiska hodnotené ako lokalita s narušeným životným prostredím.
Nedôvera vyplýva aj z ïalších skutoèností. Pri prezentácii
zámeru na zasadnutí MsZ vo
Vranove v roku 2014 zástupca
investora na otázku poslanca
Ing. Martina Strmeòa, èi spoloènos! má v pláne spracováva! v
budúcnosti takto aj iné druhy
odpadov (okrem odpadov z
elektrických a elektronických
zariadení), odpovedal: "Ak by

sme chceli zhodnocova6 ostatné druhy odpadu, museli
by sme ma6 inú technológiu.
Táto technológia je navrhnutá
a zrealizovaná na spracovanie elektronického odpadu.
Nemusíte ma6 teda obavu, že
by sme mohli zaèa6 zhodnocova6 iný odpad. Technicky to
nie je možné"!!! Súèasný zámer firmy však obsahuje okrem
elektroodpadu desiatky iných
druhov odpadov, vrátane nebezpeèných. Medzi uvedenými
odpadmi sa vyskytuje viac druhov takých, ktoré sa na území
vranovského regiónu nevyskytujú, teda nie je tu potreba vybudova! zariadenie na ich likvidáciu. Ide napr. o odpady z termickej metalurgie hliníka, zinku,
medi, odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce
nebezpeèné látky a pod. Výstavbu zariadenia na plazmové
spracovanie odpadov by mali
zváži! predovšetkým regióny, v
ktorých sa takýto odpad produkuje, nako¾ko doprava predstavuje zvýšenie expozície hluku a
ïalšie emisie.
Pod¾a výskumu pracovníkov

Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Tomáša Trnovca, DrSc., a MUDr. ¼ubice
Murínovej, PhD., prostredie v okolí Vranova, Michaloviec, Humenného a Trebišova je zamorené aj polychlórovanými bifenylmi (PCB). Títo vedci sa k ïalšej environmentálnej zá!aži v
regióne vyjadrili nasledovne:
"Rozhodne nepovažujeme za
vhodné kombinova expozíciu
obyvate¾stva polychlórovaným bifenylom s expozíciou
iného charakteru". Kumulácia
viacerých druhov škodlivín v ovzduší zvyšuje karcinogénne
riziko. Každé ïalšie zvýšenie
koncentrácie škodlivých zneèis!ujúcich látok v ovzduší (aj podlimitné) predstavuje zníženie
kvality ovzdušia a ïalšie zvýšenie rizika ohrozenia zdravia obyvate¾ov, ktorí majú právo na
zdravie a priaznivé životné prostredie. Umiestnenie technológie, ktorú v Európe nemáme s
èím porovna!, na takomto území
je možné oznaèi! za nevhodné
a riskantné experimentovanie... Celú prezentáciu uverejníme na redakènej www stránke.

