Príloha 1

Upozornenie na mimoriadne závažné skutočnosti v súvislosti s nedostatočnou ochranou podzemných vôd Žitného ostrova

Ochrana vôd na Slovensku (a teda aj na Žitnom ostrove) sa nezabezpečuje podľa platného vodného zákona a európskej Rámcovej smernice o vode. Takýto postup je zároveň v rozpore s Ústavou SR.
Nie je vypracovaný register významných bodových a plošných zdrojov znečistenia. V existujúcej databáze environmentálnych záťaží je evidovaných iba 65 bodových zdrojov, čo predstavuje ani nie desatinu predpokladaného počtu potenciálnych významných zdrojov znečistenia. Vyhodnotenie dopadu plošných zdrojov znečistenia na kvalitu vôd (najmä poľnohospodárska činnosť, znečistenie z neodkanalizovaných obcí, z dopravy a i.) prakticky úplne absentuje.
Neboli vytvorené a vzájomné prepojené monitorovacie systémy, poskytujúce zosúladený a komplexný prehľad o kvalite podzemnej vody od zdrojov znečistenia, cez kvalitatívny (chemický) stav vodných útvarov, kvalitu pitnej vody v ochranných pásmach, až po kvalitu pitnej vody „na kohútiku“ u odberateľov. V dôsledku nedostatočného monitoringu sa znečistenie nekontrolovane šíri, zhoršuje sa kvalita podzemnej a pitnej vody, ohrozené je zdravie ľudí. Pritom pre Žitný ostrov neboli prijaté vo Vodnom pláne Slovenska (vláda ho schválila v januári 2016) žiadne konkrétne opatrenia, pretože vodný útvar bol vyhodnotený ako útvar v „dobrom stave“!!!
Kontaminácia pitnej vody atrazínom, zistená v troch vodárenských zdrojoch na Žitnom ostrove koncom minulého roku, je dôkazom nefungujúceho systému ochrany vôd. Ak by sa postupovalo v súlade s vodným zákonom a Rámcovou smernicou o vode, nemohlo by sa stať, že atrazín sa zistí až „na kohútiku“ u odberateľov. Alarmujúce je, že znečistenie vôd atrazínom bolo v mieste kontaminovaných vodárenských zdrojov nameraná v hĺbke až 85 metrov!!! Ešte oveľa závažnejšia je však skutočnosť, že doteraz nie je známy celkový rozsah znečistenia atrazínom, ani odkiaľ toto znečistenie pochádza. V danej situácii preto nie sme schopní prijímať účinné opatrenia na zastavenie šírenia znečistenia podzemnou vodou, ale najmä opatrenia na ochranu zdravia ľudí bez ohľadu na to, či sú zásobovaní pitnou vodou z verejných vodovodov alebo z domových studní.
Podzemná a pitná voda Žitného ostrova nie je ohrozená len znečistením, pochádzajúcim zo zdrojov znečistenia, ktoré sa nachádzajú na jeho území. Oveľa väčšie riziko predstavuje kontaminačný mrak, ktorý sa šíri spod Bratislavy smerom na Žitný ostrov. Ani jeho rozsah, ani identifikácia znečisťujúcich látok neboli monitoringom preukázané a špecifikované!!!
Najviac medializované znečistenie, pochádzajúce z vrakunskej skládky, predstavuje iba časť kontaminačného mraku, na ktorom sa podieľa cca 80 – 100 zdrojov znečistenia (zväčša neznámeho pôvodu) na území Bratislavy. Podľa kvalifikovaných odhadov iba prieniky znečistenia z vrakunskej skládky už nenávratne znehodnotili podzemnú vodu vo vzdialenosti cca 5 km pod skládkou a nenávratne znehodnotili astronomické objemy pitnej vody!!!
Okrem tohoto „historického znečistenia“ (tzv. staré environmentálne záťaže) nie je dostočne známy ani dopad aktívnych zdrojov znečistenia (napr. Slovnaft, letisko, Istrochem a iné) na kvalitu podzemnej vody.
Okrem zhoršovania kvality podzemnej a pitnej vody dochádza k zmenám v množstve, mechanizmoch dopĺňania a smeroch prúdenia podzemných vôd Žitného ostrova. Hoci od uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky uplynulo už viac ako 25 rokov, doteraz neboli vyhodnotené dopady tejto stavby na zmenu hladinového režimu a využiteľné množstvá podzemnej vody. K ďalším zmenám dochádza v dôsledku zakolmatovania dna a brehov zdrže Hrušov. Isté je, že spomínaná kolmatácia  a sedimentácia v priestore Hrušovskej zdrže predstavujú celý rad negatívnych vplyvov a hrozieb z hľadiska dopĺňania zásob, znečistenia a zhoršovania samočistenia vôd. V dôsledku  zaneseného dna Hrušovskej zdrže miliónmi m3 splaveného bahna je zníženie priesaku podzemnej vody do podložia a deficit kyslíka v nej. Následkom týchto oxydačno-redukčných procesov dochádza k rozpúšťaniu mangánu z podložia a jeho zvýšenému obsahu vo vode nad limit, ktorý je prípustný pre pitné vody. Z tohto dôvodu už napríklad nie je možné využívať vo vodárenskom zdroji Kalinkovo ani jednu z 10 studní pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a vodárenský zdroj s kapacitou 1100 l/s musel byť odstavený!!!
K zmenám hladinového režimu prispievajú aj projekty výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, ako aj rozvojové projekty na území Bratislavy. Bez posudzovania vplyvov na hladiny podzemných vôd sa povoľujú stavby, ktorých súčasťou je budovanie nepriepustných podzemných stien. Tieto stavby nielenže významne znižujú množstvo infiltrovanej vody do podzemnej vody Žitného ostrova, ale zmenou hladinového režimu ovplyvňujú intenzitu šírenia znečistenia, ktoré nikto relevantne nemonitoruje ani nevyhodnocuje!!! Poznamenávame, že tieto stavby sú povoľované v rozpore s vodným zákonom a Rámcovou smernicou o vode (článok 4.7). Považujeme za krajne nezodpovedné, že pri výstavbe diaľnice D4 a rýchlostnej komunikácie R7 sa bez akéhokoľvek posúdenia vplyvov na podzemné vody mení charakter cestného telesa z pilierov na násypy, na ktoré je následne využívaná zemina pochybného pôvodu s podozrením na obsah látok, ohrozujúcich podzemné vody!!!
Za škandalózne a naprosto neprijateľné považujeme kontroverzné konanie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) vo veci vyhlásenia ochranných pásiem (OP) Vodného zdroja Šamorín, kedy sa MŽP  v odvolacom konaní priklonilo k obhajobe súkromných záujmov privátnych vlastníkov na úkor ochrany najväčšieho vodného zdroja (VZ) na Žitnom ostrove (MŽP zrušilo rozhodnutie o ochranných pásmach vodného zdroja a žiada prepracovať návrh ochranných pásiem tak, aby sa podriadili  územným plánom Hamuliakova a Šamorína a prioritne rešpektovali vlastnícke práva súkromných vlastníkov pozemkov!!!). Toto rozhodnutie o zrušení ochranných pásiem je zverejnené napr. na oficiálnom webe obce Kalinkovo. Prakticky na rovnakom území je už vyhlásené OP minerálneho prameňa v Čilistove, ktoré v roku 2006 vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva, ale v praxi sa nedodržiava. Podľa našich informácií jednou z účastníčok konania, ktorá podávala odvolanie voči konaniu (a teda na úkor ochrany VZ), je manželka jedného z členov vlády a jej právna kancelária. V medziobdobí, kým konanie dospeje ku koncu, sa snaží získať stavebné povolenie pre šesť bytových domov na území budúceho OP!!!
Prístup ústredných orgánov štátnej správy k riešeniu vyššie uvedených a ďalších problémov je zväčša neadekvátne laxný a voči kritikom tohto stavu arogantný (pozri napr. dlhodobé odmietanie akýchkoľvek vlastných pochybení a deficitov zo strany Ministerstva životného prostredia SR, faktické ignorovanie požiadaviek petície, ktorú podpísalo 20 000 občanov, bežné neodpovedanie na listy občanov, mimovládnych organizácií a odborníkov, odmietanie dialógu a pod.).
Pozn.: Ostatné info napr. na stránkach www.ochranari.sk" www.ochranari.sk, www.zanasuvodu.sk" www.zanasuvodu.sk a v trestnom oznámení Inštitútu vodnej politiky.

