OBECNÉ

ZASTUPTEĽSTVO

OBCE

VOJANY

číslo

UZNESENIE
zo

dňa

131

06.08.2012

schvaľuje

Stanovisko k zámeru KFŠ Delta Bardejov, s.r.o., Štefánikova 78, Bardejov zaslaného
Ministerstvom životného prostredia SR listom zo d1'ía 13.07.2012 číslo: 610712012-3.41ak na "Závod
na produkciu tekutých uhl'ovodíkov tepelnou depolymerizáciou odpadných polymérov Vojany",
vypracovaný podl'a zákona NR SR č. 2412006 Z.z.
Zámer nie je vypracovaný dostatočne konkrétne a opomína viaceré dôležité nižšie uvedené
skutočnosti a preto až po ich doplnení Obec Vojany zaujme k nemu stanovisko:
9. Zámer ani jeho prílohy neobsahujú situačný plán umiestnenia celého závodu a jednotlivých
stavebných objektov a prevádzkových súborov a neobsahuje ani identifikáciu parciel podl'a
katastra nehnutel'ností.
l O. Parcely uvedené v zámere nie sú vo vlastníctve žiadatel'a
ll . Obci Vojany nie je známe stanovisko Obce Čičarovce, nakol'ko je predpoklad, že závod bude
umiestnený na nehnutel'nostiach bezprostredne susediacich s katastrálnym územím Čičarovce.
Je potrebné, aby k uvedenému zámeru sa vyjadrila aj táto obec, pre vzdialenosť k zastavanej
časti územia obce, ktorá je asi l ,5 kilometra.
12. Zo zámeru nevyplýva, či existuje takéto zariadenie s takou kapacitou ako je uvedené v zámere
niekde v rámci SR alebo aj v EU a aké sú konkrétne vplyvy tejto prevádzky na životné
prostredie. Na opakovanú žiadosť nám navrhovate!' na tieto skutočnosti nevedel odpovedať.
13 . Nie je známy zo zámeru pôvod surovín, ktoré sa budú spracovávať v tomto závode.
14. V materiáli sú údaje zroku 2007, napríklad str. 371100 uvažuje srokom 2010 čo sa týka
výskytu potrebovaných pneumatík za roky 2005-2010 . Chýbajú presné údaje za rok 2011.
15. Zámer počíta s umiestnením závod v blízkosti CHKO Latorica a územia, ktoré je súčasťou
programu NATURA 2000, ktorá je vzdialená asi 2-3 km a v tejto súvislosti je dôležitý presný
dopad na životné prostredie.
16. Obec žiada, aby predmet činnosti tohto závodu bol posudzovaný v zmysle E.I.A. z dôvodu, že
v SR takýto závod nie je a teda nie je známy konkrétny vplyv na životné prostredie a nie iba
teoretické výpočty možného vplyvu.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov OZ
hlasovanie: za 7 l Béreš, Franko, Jakub,Kark, Kaszonyi,
proti O, zdržal sa O
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Lukáč ,

MUDr.Varga l

Štefan Czinke
starosta obce

