ZASTAVME PRIESKUM A ŤAŽBU PLYNU V OKOLÍ
OBCÍ TRAKOVICE, ČERVENÍK, MALŽENICE A
ŽLKOVCE!
Na severovýchodnom Slovensku sa obyvateľom prieskum a ťažbu ropy a
zemného plynu podarilo zablokovať, vo väčšine prípadov sa zahraničné ťažobné
firmy svojich plánov na prieskum a ťažbu úplne vzdali. Aj my to môžeme
dokázať – potrebujeme však, aby obce Žlkovce, Malženice, Červeník a
Trakovice (a ďalšie okolité obce) a ich obyvatelia jasne a verejne vyjadrili svoj
nesúhlas s prieskumom a ťažbou zemného plynu. Podpisom petície vyjadríte
svoj nesúhlas s prieskumom a ťažbou zemného plynu a ropy v okolí Vášho
domova a požiadate, aby aj obec Žlkovce vyjadrila rovnaký nesúhlas a podnikla
potrebné kroky k zastaveniu prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu v okolí.

Mapa plánovaných vrtov Trakovice 13, Madunice 8, Malženice 1
(približná poloha vrtu je označená krížikom)
ĎALŠIE VRTY MÔŽU V BUDÚCNOSTI PRIBUDNÚT AJ INDE!

Veríme, že Vám záleží na zdravom životnom prostredí a čistej vode pre Vás,
Vaše deti a budúce generácie. Nenechajme iných, aby rozhodovali o nás bez
nás.

Podporte prosím petíciu svojim podpisom!
PETÍCIA
proti činnostiam súvisiacim s prieskumom a potenciálnou budúcou ťažbou
ložísk horľavého zemného plynu alebo ropy v okolí obce Žlkovce.
My, dolupodpísaní obyvatelia obce Žlkovce v okrese Hlohovec
a priľahlých obcí, majúc záujem na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia
v obci Žlkovce a berúc do úvahy, že kvalita životného prostredia v obci
Žlkovce je neoddeliteľne spätá aj s vplyvmi na životné prostredie, ktorých
pôvod je mimo územia obce Žlkovce, vyjadrujeme týmto svoj nesúhlas s
realizáciou prieskumných vrtov “Trakovice 13” (k. ú. Trakovice), “Madunice
8”, (k. ú. Červeník) a “Malženice 1” (k. ú. Malženice) v rámci ložiskového
geologického prieskumu horľavého zemného plynu v prieskumnom území
„Trnava“, s ťažbou horľavého zemného plynu v okolí našich domovov
a s akoukoľvek súvisiacou prieskumnou a ťažobnou činnosťou.
Žiadame preto obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce a starostu obce
Žlkovce, aby vyjadrili v mene obyvateľov obce Žlkovce nesúhlas s realizáciou
uvedených prieskumných vrtov, so začlenením k. ú. obce Žlkovce a k. ú.
susedných obcí do prieskumného územia „Trnava“, ako aj so všetkými
geologickými prácami v prieskumnom území Trnava a s nimi súvisiacimi
činnosťami, ktoré zasahujú alebo môžu zasiahnuť do životného prostredia
obyvateľov obce Žlkovce. Žiadame obecné zastupiteľstvo a starostu obce
Žlkovce, aby podnikli všetky potrebné kroky k tomu, aby zabránili realizácii
vyššie uvedených vrtov “Trakovice 13” (k. ú. Trakovice), “Madunice 8”, (k. ú.
Červeník) a “Malženice 1” (k. ú. Malženice) a ďalších možných obdobných
vrtov pre ložiskový geologický prieskum a ťažbu horľavého zemného plynu
alebo ropy v blízkosti našich domovov, najmä v k. ú. obce Žlkovce a k. ú.
susedných obcí.
Viac informácií na:
facebook:
www.facebook.com/chcemezdravukrajinu
email:
chcemezdravukrajinu@centrum.sk
web:
www.chcemezdravukrajinu.sk (už čoskoro)

1.) to považujeme za absolútny nezmysel. Spotreba plynu v SR v roku 2018
bola cca 4,6 mld. m3, celá domáca ťažba cca 90 mil. m 3, teda asi 2% celkovej
spotreby SR. Vzhľadom na dostupné informácie nepredpokladáme, že by celé
ložisko pri Trnave bolo schopné produkovať aspoň 1% spotreby SR (a to ani
zďaleka). Možný vplyv na energetickú sebestačnosť SR je preto podľa nás
zanedbateľný.

chemických látok, ktoré podľa oficiálnych dokumentov “môžu vykazovať z
hľadiska bezpečnosti zvýšené rizikové parametre napr. dráždivý pre dýchacie
cesty, žieravina, toxicita a pod.” Voda alebo iné kvapaliny z plochy pracoviska
vrtu nemusia byť zachytávané, ale môžu vsakovať do pôdy, počíta sa s možnou
kontamináciou pôdy. Systém opatrení, ktorý by mal garantovať včasnú detekciu
a zabránenie úniku škodlivých látok do okolia vrtu ako aj zabezpečovať
dlhodobý monitoring zmien stavu životného prostredia v okolí vrtu, nie je
podľa nás dostatočný.

2.) nechceme ďalšiu záťaž pre naše životné prostredie, už tak narušené
(okrem iného) prevádzkou jadrovej elektrárne V2, následkami prevádzky
vyraďovaných jadrových elektrární A1 a V1, existujúcou a ďalšou plánovanou
spaľovňou rádioaktívneho odpadu, paroplynovou elektrárňou Malženice,
diaľnicou D1, ...

9.) oficiálne zverejnené informácie o možných havarijných situáciách a ich
následkoch v súvislosti s plánovanými prieskumnými vrtmi považujeme za
nedostatočné, prípadne podhodnocujúce možné riziká. Nie sme presvedčení, že
je vo všeobecnosti technicky možné úplne odstrániť následky prípadnej
kontaminácie vôd a životného prostredia.

3.) ťažba bude pravdepodobne trvať maximálne niekoľko desiatok rokov.
Prípadné negatívne následky prieskumu a ťažby ale môžu pretrvať ako smutné
dedičstvo pre mnoho ďalších generácií.

10.) vo všeobecnosti nemáme dôveru, že je garantované dodržanie zákonom
alebo kontrolnými orgánmi stanovených podmienok ochrany životného
prostredia a spodných vôd. Príklady aj z nedávnej minulosti totiž podľa nás
môžu svedčiť o tom, že zaplatiť prípadnú pokutu môže byť lacnejšie ako
zabrániť znečisteniu životného prostredia alebo odstrániť následné škody,
kontrolné orgány mnohokrát nemôžu konať alebo jednoducho nekonajú tak,
ako by to situácia podľa nás vyžadovala a firmy sa môžu zbaviť zodpovednosti
prevodom na iné spoločnosti alebo bankrotom.

Prečo sme proti prieskumu a ťažbe zemného plynu? Pretože

4.) nechceme, aby sa rozhodovalo o nás bez nás. Neprebehla verejná debata a
informovanosť verejnosti o rizikách prieskumu a ťažby plynu považujeme za
prakticky nulovú.
5.) nechceme vrty realizované bez vypracovania analýzy dopadov na
životné prostredie EIA (napr. vrt Trakovice 13). Bez EIA nemusí byť
dostatočne zrejmé, aké riziká hrozia a nemusí byť zmapovaný súčasný stav
životného prostredia, napr. úroveň kontaminácie spodných vôd. V budúcnosti
môže byť prakticky nemožné dokázať prípadnú kontamináciu spodných vôd v
dôsledku vrtnej činnosti, pretože môže stačiť povedať “Veď to už tak bolo
predtým, než sme začali vŕtať”.
6.) povoľovací proces prebieha pre každý vrt osobitne a nie pre všetky vrty
spoločne. To je pre nás neakceptovateľné, pretože kumulatívne vplyvy a riziká
súboru viacerých vrtov môžu byť výrazne väčšie a zasiahnuť rozľahlejšiu oblasť
než v prípade individuálneho vrtu.
7.) povoľovací proces prebieha tak, akoby sa vrty mali dotknúť len tých obcí, v
ktorých katastroch sa realizujú, zanedbávajú sa možné vplyvy a riziká pre
susedné obce a širšie okolie. Napríklad obec Žlkovce je z troch strán obklopená
plánovanými vrtmi, ale vraj nie je dotknutou obcou ...
8.) nechceme, aby do každého vrtu mohlo byť prostredníctvom výplachovej
kvapaliny celkovo aplikovaných možno až cca 350l nešpecifikovaných

11.) prieskumom ani ťažbou podľa nás pravdepodobne mnoho nezískame,
ale môžeme veľa stratiť. Geologické zásoby zemného plynu sú majetkom
štátu, nie majiteľa pozemku či obce. Úhrady sú podľa nás smiešne, majiteľ
pozemku nemá zákonný nárok na podiel zo zisku z ťažby, obec môže ročne z
ťažby získať pár tisíc € ročne (531,11 € / 1km2 dobývacieho priestoru).
Vlastnícke práva na pozemkoch v blízkosti plánovaných vrtov, plynovodov,
zberných a iných obslužných zariadení môžu byť výrazne obmedzené, napr.
vytvorením ochranných pásmiem okolo vrtov, plynovodov a iných zariadení.
Môže prísť k vyvlastňovaniu.
12.) nechceme prípadné možno až desiatky ťažobných vrtov v okolí našich
obcí, plynovody a ďalšie zariadenia, ktoré podľa nás zohyzdia krajinu a môžu
znamenať vyvlastnenie majetku obyvateľov. Nechceme prípadné riziká
súvisiace s v budúcnosti nevyužívanými, likvidovanými a opustenými vrtmi,
ktoré považujeme za ekologickú časovanú bombu. Nechceme, aby po vyťažení
mohli byť vrty (sondy) prípadne využívané ako zásobníky ropy či plynu, či ako
miesta na zatláčanie ložiskovej kvapaliny.

