Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč – Bresty
kazeta č.2 –
skládka nebezpečného odpadu
Nesúhlasné stanovisko
Prevádzkovateľ skládky odpadov v lokalite k.ú. Holíč – Bresty - firma VPP servis, s.r.o.
Holíč predložil na Ministerstvo životného prostredia SR zámer na vybudovanie skládky
nebezpečného odpadu – posúdenie vplyvov na životné prostredie.
Účastníkom tohto procesu by mali byť aj všetky dotknuté obce, t.j. aj mesto Gbely.
Verejné prerokovanie zámeru vybudovania „Zariadenie pre komplexné nakladanie
s odpadmi v lokalite Holíč – Bresty kazeta č.2 – skládka nebezpečného odpadu“
sa uskutoční dňa 16.11.2017 o 10.00 hod. v Holíči.
Po preštudovaní daného zámeru mesto Gbely nesúhlasí so zámerom vybudovania
skládky nebezpečného odpadu v našom regióne z nižšie uvedených dôvodov:
1. Deklarovaná, avšak nepreukázaná ekonomická výhodnosť skládky
nebezpečného odpadu, nemôže byť uprednostnená pred ochranou zdravia a
životného prostredia v našom okrese.
2. Terajšia skládka odpadov v k.ú. Holíč, lokalita Bresty na nie nebezpečné
odpady bola povolená Slovenskou inšpekciou životného prostredia –
Ing.Záleskou v rozpore so zámerom – nie je osadená najmä triediaca linka....).
3. Navrhovaná skládka nebezpečného odpadu sa nachádza v území s hladinou
podzemnej vody blízko pod povrchom terénu a zároveň nad prameniskom
potoka Rešica, ktorý preteká cez obec Kopčany. Uvedené považujeme za
závažné riziko.
4. Z dôvodu negatívnych skúseností s prevádzkovateľom skládky „Cunín“ v k.ú.
Gbely, majiteľ skládky – Mesto Holíč, prevádzkovateľ skládky – VPP Holíč,
spol. s r.o. - ten istý majiteľ, ako je majiteľ VPP servis, s.r.o. konštatujeme :
a) Prevádzkovateľ skládky VPP Holíč, spol. s r.o. dlhuje mestu Gbely na
poplatkoch za uloženie odpadov spolu so zákonom stanovenými úrokmi
sumu presahujúcu 300 tis.€.
b) Skládka „Cunín“ je neuzatvorená, dažďové vody nie sú odvádzané, do
skládky zateká, prichádza ku kontaminácii okolitých pozemkov a spodných
vôd, čo je potvrdené rozbormi vôd v akreditovanom laboratóriu.
c) Skládku nie je možné uzatvoriť z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov na špeciálnom účte účelovej rezervy, ktorá mala slúžiť na
uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky.
d) Skládka je vytvarovaná v rozpore s projektovou dokumentáciou, je
prekročená povolená kapacita skládky, teleso skládky zasahuje do
susediacich pozemkov, dôkazom je geometrické zameranie skládky,
potvrdené Správou katastra Skalica.

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, § 4 ods.3 písm. h),
v zmysle ktorého obec okrem iného chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života
obyvateľov obce a chráni životné prostredie, členovia komisie pre životné prostredie,
poľovníctvo a rybárstvo, vodné a lesné hospodárstvo per rollam odporučili poslancom
MsZ v Gbeloch prijať nasledovný návrh na uznesenie:
MsZ nesúhlasí
so zámerom vybudovania „Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi
v lokalite Holíč – Bresty kazeta č.2 – skládka nebezpečného odpadu“ z dôvodu
ochrany zdravia a životného prostredia.

V Gbeloch, 6.11.2017
Predkladá: Ing. Jozef H a z l i n g e r

