Voda nad zlato (aj nad realitný biznis)

Tlačová správa

Výzva Slovenského ochranárskeho snemu na podporu účinnej ochrany 
vodárenského zdroja Šamorín

(Bratislava, 5. 12. 2020) - Slovenský ochranársky snem sa včera obrátil na kompetentné orgány s výzvou na podporu účinnej ochrany vodárenského zdroja Šamorín (príloha). Výskum z r. 2013 potvrdil výdatnosť tohto zdroja s kapacitou cca 3300 l/s kvalitnej pitnej vody, ktorý je však doteraz chránený na výdatnosť iba 600 l/s. Správu, ktorú si osvojilo aj vtedajšie vedenie Ministerstva životného prostredia SR, rešpektoval aj Okresný úrad Bratislava v roku 2018. Záverečná správa vypracovaná firmou Geospektrum, s.r.o. navrhuje rozšírenie vodárenského zdroja o osem studní na 3300 l/s. 
Na túto správu zareagovala súkromná spoločnosť X-Bionic Sphere, a.s. Šamorín a dala si vypracovať svoj znalecký posudok inej firme, ktorá uprednostnila právo vlastníkov pozemkov na bytovú výstavbu pred ochranou vodárenského zdroja! Ministerstvo životného prostredia SR z čias predchádzajúcej vlády vyhovelo odvolaniam vlastníkov pozemkov, rozhodnutie o zväčšení ochranného pásma zrušilo a uložilo príslušnému okresnému úradu zosúladiť nové ochranné pásmo s územnými plánmi obcí, teda so stavom, kedy ochranné pásmo bolo stanovené na menšiu výdatnosť.
Terajšia vláda vo svojom programovom vyhlásení označila vodu za strategickú surovinu štátu. V týchto dňoch opäť prebieha na Okresnom úrade v Bratislave konanie o návrhu na určenie ochranných pásiem a povolenia na osobitné užívanie vôd vodárenského zdroja Šamorín.
Slovenský ochranársky snem je presvedčený, že účinná ochrana tohto nášho najvýdatnejšieho zdroja pitnej vody musí byť pre Slovensko strategickou prioritou. V čase stupňujúcej sa klimatickej krízy a jej následkov bude dostatok pitnej vody devízou, ktorá ďaleko presiahne benefity z predaja tunajších stavebných pozemkov. Kategoricky preto žiada uprednostniť celospoločenský záujem pred individuálnym, či skupinovým.
Slovenský ochranársky snem vyzýva Okresný úrad v Bratislave a Ministerstvo životného prostredia SR, aby v konaní o vyhlásení ochranných pásiem vodárenského zdroja Šamorín rešpektovali Ústavu Slovenskej republiky a v zmysle čl. 4 ods. 1, ktorý znie: „Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné dedičstvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií“, stáli na strane ochrany verejného záujmu.
Túto výzvu zasiela Slovenský ochranársky snem v prvom rade Okresnému úradu v Bratislave ako podporu žiadateľa - Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. k návrhu na určenie ochranných pásiem a povolenia na osobitné užívanie vôd vodárenského zdroja Šamorín a tiež príslušnej sekcii Ministerstva životného prostredia SR. 
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