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Vážený pán
Mgr. Roman Matejov
primátor
Mestský úrad
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín


Bratislava, 16. 1. 2017

Vážený pán primátor,

pred krátkym časom sme s veľkým znepokojením prijali medializované informácie, že spoločnosť Oravské ferozliatinové závody, a.s., Istebné podala žalobu na občana Vášho mesta, bývalého mestského poslanca p. Ing. Jána Šimúna, za poškodzovanie jej dobrej povesti. Za jeho vystúpenie na zasadnutí mestského zastupiteľstva spoločnosť žiada odškodné 8000 eur. 

V svojom vystúpení pán Šimún upozornil mestských predstaviteľov na únik vysoko toxického arzénu z telesa skládky priemyselného odpadu v Širokej (k. ú. obce Medzibrodie nad Oravou a mesta Dolný Kubín) do rieky Oravy, čím dochádza k vážnej kontaminácii životného prostredia danej lokality aj regiónu. Upozornil taktiež na nevhodnosť zámeru spoločnosti ESI (ktorej 100 %-ným vlastníkom sú OFZ Istebné) rozšíriť najnovšiu, vrchnú časť skládky o ukladanie komunálnych odpadov. Tým by sa však zamedzilo, resp. prinajmenšom mimoriadne skomplikovalo a predražilo sanovanie skládky odpadu pod ňou. 

Podľa informácií Registra environmentálnych záťaží SR (REZ) z decembra 2010 sa nad skládkou tuhého komunálneho odpadu, ktorá je v REZ zaradená medzi záťaže s vysokou prioritou, dlhodobo uskladňuje priemyselný odpad z výroby ferozliatin. Ročne ide asi o 50 000 t silikón-mangánovej trosky a i., pričom sú tam dve skládky priemyselného odpadu – stará (Oravské ferozliatinárske závody, a. s. Istebné), ktorá je taktiež zaradená medzi záťaže s vysokou prioritou, a nová (OFZ a.s., Istebné). REZ ďalej uvádza, že boli zaznamenané priesaky kontaminovanej vody zo starej skládky priemyselného odpadu na spodnú skládku komunálneho odpadu. Z výsledkov monitoringu vyplýva o. i. mnohonásobné prekračovanie limitov intervenčného kritéria pre arzén v podzemnej vode a odporúčaných hodnôt limitov pre arzén v povrchovom toku Homôlka. Podľa metodického pokynu MŽP SR č. 1 z 27. 1. 2012 prekročenie uvedeného kritéria „predpokladá, už pri danom spôsobe využitia územia, vysokú pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia“. Priesaková a povrchová voda vteká do rieky Oravy, ktorá je územím európskeho významu NATURA 2000, Ramsarskou lokalitou a vodohospodársky významným vodným tokom.

Ďalej podľa REZ, 30. 10. 2007 SIŽP Žilina vydala integrované povolenie na uzatvorenie skládky. Ešte v decembri 2010 prebiehalo výberové konanie na dodávateľa stavby. Na uzavretie a rekultiváciu skládky komunálneho odpadu bola schválená dotácia vyše 5,32 mil. eur z Operačného programu Životné prostredie (OPŽP-PO4-09-5, výzva vyhlásená 13. októbra 2009). Projekt rekultivácie však nepočíta s realizáciou opatrení na zamedzenie negatívneho vplyvu priesakových vôd, ktoré pretekajú zo skládky priemyselného odpadu (trosky) Oravských ferozliatinárskych závodov do telesa skládky komunálneho odpadu. 


Zarazili nás aj ďalšie medializované informácie. V máji t. r. bola pri prieskume, objednanom Iniciatívou Za živé rieky, približne kilometer od ľudských obydlí nameraná hodnota 7,24 mg arzénu na liter vody. Prvé informácie o znečistení rieky sa však v médiách objavili už v roku 2008. Vtedy boli namerané podobné hodnoty ako teraz, 7,2 mg arzénu na liter. Povolené limity arzénu v tom čase prekročili 250-krát (a dusitanov dvetisíckrát), v súčasnosti – po úprave limitov – prekračuje koncentrácia arzénu vo vode limitnú hodnotu 32-krát! Podľa riaditeľky SIŽP Žilina väčšia časť z priesakových kvapalín zo skládky s vysokými hodnotami arzénu vyteká na terén a následne bez čistenia do vodného toku. Inšpektori pri každej kontrole v rokoch 2012, 2014 a 2016 zistili prekročenie emisných limitov. Pri týchto zisteniach je ľahko možné, že ročne vytečie do Oravy niekoľko kilogramov jedovatého arzénu! Iniciatíva Za živé rieky preto podala podnet na SIŽP, aby prešetrila „dlhodobé, systematické a nezákonné“ znečisťovanie rieky Orava. O situácii informovala aj ramsarský výbor, štátnu ochranu prírody a ministerstvo životného prostredia.

Podľa OFZ arzén pravdepodobne presakuje z nezaizolovanej starej skládky priemyselného odpadu, za ktorú už nenesú zodpovednosť OFZ, ale štát. Práce na uzavretí tejto skládky by sa podľa MŽP SR mali dokončiť do novembra 2019. Avšak podľa stanoviska MŽP SR č. 505/2017 (odpoveď na interpeláciu poslankyne NR SR Viery Dubačovej) z 9. 1. 2017 „nová skládka odpadov bola povolená za podmienok, ktoré sú uvedené v rozhodnutí, a to zabezpečiť vybudovanie ČOV pre čistenie priesakových vôd zo starej a novej skládky a postupne etapovite realizovať uzatváranie starej časti skládky a jej rekultiváciu“. Je zrejmé, že vybudovaná ČOV nespĺňa plne svoj účel, keďže ešte aj v súčasnosti dochádza k priesakom vôd s vysokým obsahom arzénu zo starej skládky, a teda neboli bezo zvyšku splnené všetky podmienky uvedeného rozhodnutia. 

Vážený pán primátor,
predpokladáme, že sa s nami zhodnete na tom, že táto situácia znamená veľké ohrozenie zdravia ľudí a životného prostredia v regióne a je preto nanajvýš kritická a neudržateľná. Nemožno sa čudovať obavám miestnych ľudí, ani ich aktivitám v snahe konečne ju uspokojivo vyriešiť. Naopak, čudujeme sa, že tento obrovský problém doteraz vzbudil takú malú pozornosť kompetentných. Za veľmi zvláštnu považujeme aj skutočnosť, že skládku priemyselného odpadu evidentne pochádzajúceho z výroby ferozliatin v Istebnom má za peniaze všetkých daňových poplatníkov riešiť štát a nástupnícka hutnícka firma sa k nej nijako nehlási. To nie je v poriadku. 

Rovnako nie je v poriadku, že občan, ktorý na túto neudržateľnú situáciu upozorňuje a žiada nápravu, musí pred súdom pod hrozbou likvidačnej finančnej pokuty dokazovať oprávnenosť svojich  ľudských a občianskych práv – práva na zdravie, priaznivé životné prostredie, slobodné šírenie informácií o stave životného prostredia aj na aktívne občianske napĺňanie týchto práv formou verejnej diskusie a účasti na rozhodovaní verejnej moci. Všetky tieto práva p. Šimúnovi a nám všetkým, žijúcim v občianskej, demokratickej spoločnosti, zaručujú zákony SR, ústava a medzinárodné dohovory záväzné pre Slovenskú republiku. Žalobu na p. Šimúna preto považujeme za obyčajné vydieranie a cynické zastrašovanie kritikov skládky.

Z týchto vážnych dôvodov si Vás preto dovoľujeme požiadať, aby ste nám – a zároveň slovenskej verejnosti – poskytli tieto informácie:
Čo urobilo mesto Dolný Kubín pre to, aby zabránilo únikom arzénu do životného prostredia? 
	Aké sú plány mesta na riešenie problému skládky v Širokej?
	Aký je postoj mesta k aktivite p. Šimúna? Čo navrhujete urobiť, aby p. Šimún nebol neoprávnene a bezprecedentne perzekvovaný za príkladnú občiansku statočnosť a aktivity v prospech ľudí v regióne a životného prostredia?

Súčasne si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste sa svojou osobnou autoritou i autoritou mesta Dolný Kubín, ktoré zastupujete, zasadili za seriózne vyriešenie tohto vážneho environmentálneho problému a za zamedzenie osobného postihu pána Ján Šimúna. 
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