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Kolektív
1. PO VIAC AKO ROKU OBNOVIA PRÁCE NA ŽIARSKOM CENTRE ZHODNOCOVANIA
ODPADOV
Po viac ako roku pokračuje žiarska samospráva v realizácii projektu Centra zhodnocovania
odpadov (CZO) z prostriedkov Európskej únie v hodnote približne 20 miliónov eur.
,,V najbližších dňoch budú podpísané realizačné zmluvy na dodávku technológií a stavebných
prác, ktoré smerujú k úplnému dobudovaniu centra," podotkol na dnešnom stretnutí s novinármi
primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.
Pred rokom, keď mesto vypovedalo zmluvy bývalému dodávateľovi a celá realizácia projektu sa
zastavila, vytvorilo komisiu zloženú z právnikov a viacerých odborníkov. Aj vďaka nej sa podľa Antala
podarilo projekt opäť naštartovať. Žiar nad Hronom si medzičasom najal tiež externú právnu firmu,
ktorá samospráve pomohla nastaviť nové verejné obstarávanie, ukončiť a doriešiť staré zmluvy a
uzavrieť nové. Mesto v tejto súvislosti vyhlásilo päť verejných obstarávaní, ktoré už boli ukončené.
,,Bude podpísaných päť dodávateľských zmlúv," podotkol Antal s tým, že bez korektného a
profesionálneho prístupu aj ministerstva životného prostredia by sa to mestu nepodarilo. Dnes podľa
primátora Žiaru nad Hronom nehrozí žiadna nútená správa ani ujma, ktorá by vyplývala z vypovedania
bývalých zmlúv spoločnosti Euro-building. Spoločnosť, ktorá sa najprv v tejto veci obrátila aj na
generálnu prokuratúru, dnes podľa právnika Miroslava Hliváka situáciu akceptuje a mestu nehrozí zo
strany tejto spoločnosti žiadny súdny spor. ,,Mesto bolo reálne v stave, že ak by nedokázalo dokončiť
projekt a muselo vrátiť peniaze, jeho problémy by boli veľmi veľké," podotkol Antal. V projekte bolo
doteraz preinvestovaných približne 8 miliónov eur, 11,7 milióna eur sa ešte len preinvestuje. V
najbližších dňoch sa budú podľa Antala budovať stavebné časti a dodané budú aj technologické celky
súvisiace so separovaním odpadov a tiež celky na výrobu CNG plynu, tepla a elektrickej energie. Po
dokončení CZO bude jeho prevádzkovateľom samotné mesto. Primátor predpokladá, že tam vznikne
aj niekoľko nových pracovných miest, ich počet však zatiaľ nekonkretizoval. Dokončenie projektu sa
predpokladá na prvý štvrťrok 2015.
2. ZEMINU Z NÁMESTIA HRANIČIAROV V PETRŽALKE MAJÚ ODSTRÁNIŤ NAJNESKÔR DO
KONCA OKTÓBRA
Val zeminy na Námestí Hraničiarov v Petržalke, ktorý bol na toto miesto prevezený zo stavby
Starého mosta, by mal byť podľa odhadov zhotoviteľa stavby úplne odstránený najneskôr do konca
októbra 2014. Ešte stále nie je isté, či sa zemina použije pri výstavbe pilierov novej mostnej
konštrukcie, tak ako to bolo plánované. ,,Spoločnosť Eurovia ako zhotovíte!' stavby rokuje o použití
zeminy a jej zapracovaní do nosného systému. Ukazuje sa však, že ju bude potrebné vystužiť
kameňom, čo predstavuje podľa objemu potrebného kameňa značné náklady. Ak dodávateľ stavby
nepoužije zeminu v rámci realizácie stavby, zabezpečí jej odstránenie alternatívnym spôsobom.
Odvoz sa bude realizovať postupne," informoval hovorca Bratislavy Stano Sčepán. Mestská časť
Petržalka trvá na odstránení zeminy v čo najkratšom čase. ,,Pozorne sledujeme, ako sa situácia
vyvíja," uviedla hovorkyňa Petržalky Michaela Platznerová. Pripomenula, že mesto ako
objednávateľa stavby k odstráneniu valu zeminy zaviazal Okresný úrad v Bratislave s tým, že hlavné
mesto tak malo urobiť do 30. júna. Magistrát sa voči rozhodnutiu odvolal. Záležitosť prevzal Odbor
opravných prostriedkov Okresného úradu Bratislava. Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik v súvislosti s
odvolaním už na začiatku júla povedal, že to nie je prejav zlej vôle mesta voči Petržalke. Odvolanie
vysvetlil práve plánovaným použitím zeminy pri výstavbe nového nosného systému mosta. Výstavbu
však dočasne pozastavil pyrotechnický prieskum a podozrenie, že na dne Dunaja sa nachádza
nevybuchnutá munícia z druhej svetovej vojny. Mesto bude mať oficiálne výsledky pyrotechnického
prieskumu k dispozícii v pondelok 27. júla.
3. LOVČA KÚPILA NOVÉ ZARIADENIA NA NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM
ODPADOM
Obec Lovča (okres Žiar nad Hronom) zakúpila nové zariadenia na zber, separáciu a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Na tento účel sa obci podarilo získať dotáciu vo
výške takmer 63 000 eur z Environmentálneho fondu. ,,Pri starostlivosti o verejné priestranstvá v obci
vzniká biologický odpad ako konáre stromov, tráva. Tento projekt rieši zakúpenie traktora, nakladača a
vlečky, ktoré nám uľahčia nakladanie s týmto odpadom. Likvidáciu odpadu zabezpečuje spoločnosť
zaoberajúca sa likvidáciou odpadu," vysvetlil starosta obce Ondrej Bahno.

Samospráva v súčasnosti podľa jeho slov pracuje na všetkých formalitách, aby sa projekt mohol
dokončiť. Zariadenia by mali užívať ešte tento rok.
Obec si tak podľa jeho slov vďaka novým zariadeniam bude môcť lepšie a rýchlejšie poradiť s
odpadom v obci, ale tiež pomôcť občanom, ktorí to potrebujú.
,,Keďže náklady nebudú na tento zvoz nejaké veľké, uvažujem, že by bolo vhodné, aby nakladanie
bolo v rámci poplatku, ktorý si občania platia za odvoz komunálneho odpadu raz ročne," podotkol
starosta.
4. GUDRÓNY V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI BY MALI ZAČAŤ ŤAŽIŤ V ZIME
Nebezpečné gudróny, ktoré bratislavskú Devínsku Novú Ves trápia už roky, by mali začať ťažiť v
zime tohto roka. Ešte stále totiž prebieha verejné obstarávanie, ministerstvo životného prostredia však
očakáva, že by sa zmluvy s dodávateľmi prác mali podpísať do konca augusta. Práce by sa mali tiež
podľa rezortu vykonávať v chladnom počasí.
,,S prácami dodávateľ začne hneď potom, keď zmluva nadobudne právoplatnosť a po schválení
vykonávacieho projektu našim ministerstvom," povedal hovorca envirorezortu Maroš Stano. Na
sanáciu gudrónov vyčlenilo ministerstvo životného prostredia 12,5 milióna eur z európskych peňazí. Z
Operačného programu Životné prostredie bolo na tento a ďalších 18 projektov sanácie
environmentálnych záťaží po celom Slovensku určených 47,5 milióna eur.
Vlani ešte nebolo jasné, či sa skládka v Devínskej Novej Vsi úplne odstráni, alebo odpad len
zakonzervujú. Ministerstvo však chce gudróny vyťažiť kompletne. ,,Väčšia časť sa tepelne zhodnotí a
tá časť, ktorú nebude možné využiť a spáliť, pôjde na skládku," vysvetľuje hovorca. Skládka z bývalej
rafinérie minerálnych olejov Apollo je v Devínskej Novej Vsi už 50 rokov. Zaberá tam takmer 4000
metrov štvorcových a odhaduje sa, že jej objem je vyše 30 000 kubických metrov (m3). Z toho je 18
000 m3 gudrónov a 12 000 m3 kontaminovaných zemín. ,,Havarijný únik takýchto produktov môže
spôsobiť znehodnotenie podzemných a povrchových vôd, pôd, aj ohroziť zdravie človeka," upozornil
Stano.
Nebezpečný odpad v Devínskej Novej Vsi priviezli z rafinérie do lokality Srdce v roku 1963 a
povrch o desať rokov prekryli vrstvou ílovitých zemín. Lokalita pritom patrí do Chránenej krajinnej
oblasti Malé Karpaty a Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.
5. SKONČIL SA PROJEKT ODKANALIZOVANIA PAPRADŇANSKEJ DOLINY
Po troch rokoch od začiatku výstavby ukončili vo štvrtok (31. 7.) najväčší ekologický projekt v
okrese Považská Bystrica odkanalizovanie Papradňanskej doliny. Dielo v hodnote viac ako 8,14
milióna eur zlepší kvalitu života obyvateľov obcí Papradno, Brvnište, Stupné a Jasenica, prispeje k
zvýšeniu kvality povrchových i podzemných vôd a mal by prispieť k rozvoju turizmu pod Javomíkmi.
Podľa starostu obce Papradno Romana Španihela je dielo obrovským prínosom najmä pre mladšiu
generáciu obyvateľov obce, rovnako ako pre životné prostredie. ,,Je tu krásna príroda a
odkanalizovanie doliny zatraktívni dolinu pre turistov. Papradňanská dolina a vôbec celých chotár pod
Javorníkmi sú lukratívnym priestorom na hubárčenie a cykloturistiku. Je tu agropenzión a ideálne
podmienky na agroturístiku. Navyše nehnuteľnosti, ktoré sú pripojené na kanalizáciu, stúpli na
hodnote a zhodnotila sa aj cena stavebných pozemkov, " skonštatoval Španihel. Ako povedala
Zuzana Tóthová z Ministerstva životného prostredia SR, ministerstvo poskytovalo Považskej
vodárenskej spoločnosti súčinnosť a participovalo na príprave projektu odkanalizovania doliny.
Kanalizácia je podľa nej príspevkom pre dolinu, jej občanov a návštevníkov, ktorí prídu pod Javorníky
na krátkodobé či dlhodobé pobyty. S výstavbou kanalizácie sa začalo v auguste 2011, jej súčasťou je
32,6 kilometra kanalizačného potrubia, štyri čerpacie stanice a vyše 2000 individuálnych
kanalizačných prípojok. Projekt bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, štátneho
rozpočtu SR v rámci Operačného programu Životné prostredie a zo zdrojov Považskej vodárenskej
spoločnosti. Rieši odvedenie odpadových vôd z Papradňanskej doliny a ich čistenie v čističke
odpadových vôd v Považskej Bystrici.
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