
Vážení spoluobčania, vážené mestské zastupiteľstvo! 

 

Dnes sa tu stretávame, aby sme spoločne hovorili o  veľmi dôležitej veci, ktorú ja 

osobne považujem za jednu z najdôležitejších tém tohto volebného obdobia. Mestu Zlaté 

Moravce bol dňa 15.1.2014 doručený z Ministerstva životného prostredia zámer na 

energetické zhodnocovanie plastov v našom meste. Mestu Zlaté Moravce teraz plynie lehota, 

aby sa k tomuto zámeru vyjadrilo.  

 

Ja som svoje negatívne stanovisko verejne prezentoval už na minulom mestskom 

zastupiteľstve, ktoré bolo pred dvomi týždňami. Avšak som presvedčený  o tom, že ide o tak 

mimoriadne dôležitú vec,  o ktorej si nemôžem dovoliť rozhodnúť sám. Preto som sa rozhodol 

zvolať na dnes rokovanie mestského zastupiteľstva, aby nielen každý z devätnástich 

poslancov mal možnosť sa k tomuto zámeru vyjadriť, ale predovšetkým preto, aby mal 

možnosť vyjadriť svoj názor každý obyvateľ tohto mesta. Navyše som si dovolil osloviť aj 

starostov okolitých obcí nášho Požitavského regiónu, pretože týmto zámerom budú dotknutí 

nielen zlatomoravčania ale aj obyvatelia celého regiónu. Preto si veľmi rád vypočujem názor 

každého jedného z vás. 

 

Verím, že všetci, čo ste v tejto sále, ste sa aspoň všeobecne s týmto zámerom 

oboznámili. Tí, čo majú záujem o podrobné informácie, tieto nájdu aj na mestskej webovej 

stránke, kde som dal v sekcii Úradná tabuľa zverejniť odkaz na tento zámer. Aspoň stručne si 

iba dovolím povedať, že dnes budeme rokovať o zámere, ktorý spočíva vo vybudovaní 

zariadení na spaľovanie plastov na našom území, výsledkom ktorého má byť elektrická  

a tepelná energia.  

 

Ja som sa so zámerom tejto činnosti oboznámil. Uvedomujem si, že nie som v tejto 

oblasti odborníkom. Taktiež si uvedomujem to obrovské množstvo plastov, ktoré sami 

dennodenne produkujeme a s ktorých záplavou sa musíme vysporiadavať.  Avšak som toho 

názoru, že  na likvidáciu plastového odpadu musíme hľadať iné vhodnejšie riešenia 

a predovšetkým hlavne iné vhodné lokality. Som presvedčený o tom, že umiestnenie 

takéhoto závodu len necelých 300 metrov od najbližších obytných zón je absolútne 

nevhodné.  Podľa predloženej štúdie by vybudovaním tohto závodu vznikol v Zlatých 

Moravciach  stredný stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia.  

Bohužiaľ v súčasnosti nikto nevie predpokladať reálne znečisťovanie ovzdušia, ktoré 

budeme dýchať my všetci a predovšetkým naše deti. Navyše toto znečistenie ovzdušia 



a množstvo odpadových plynov bude možné presne zistiť až v rámci skúšobnej prevádzky. 

A ja sa pýtam: Nebude už neskoro?  

 

 

V tomto zámere máme pred sebou také dve pomyselné misky váh. Na jednej strane sú 

nové pracovné príležitosti, zhodnotenie odpadu, úspora iných druhov palív. Na strane 

druhej je znečistenie ovzdušia, hlukové zaťaženie, riziko kontaminácie prostredia, ďalšia 

produkcia odpadov. Bol by som rád, aby si každý jeden z vás dal otázku, na čom mu 

v tomto prípade viac záleží: či na pracovných príležitostiach alebo na zdravšom vzduchu 

a prostredí pre nás a naše deti.  

Ja som si už odpovedal. Mne záleží na zdraví našich obyvateľov, mne záleží na 

kvalite životného prostredia v našom meste! Som presvedčený o tom, že takéto 

zariadenie nepatrí vedľa našich domovov, vedľa našich ihrísk a parkov! A preto ja 

osobne takýto zámer nemôžem podporiť! 

 

 

 


