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Kapitola II. 1. Názov: Centrum cirkulárnej ekonomiky.

Názov „Centrum cirkulárnej ekonomiky“ je len marketingový, manipulatívne použitý trendový pojem
ochrany životné prostredia, nekorektne použitý pre predmetný projekt, ktorý je v skutočnosti
súčasťou skôr opačného, lineárneho hospodárstva. Spaľovaním namiesto opätovného používania
a recyklácie projekt je potrebné pre výrobu nových materiálov a výrobkov lineárne znovu ťažiť
prírodné zdroje, vyrábať ich a nakoniec drvivá väčšina z odpadov prijatých v centre čoskoro skončí
v podobe toxického popolčeka a škvary. Cirkulárna ekonomika je podľa vedeckých prác a EÚ
hospodársky model založený na zdieľaní, opätovnom používaní, opravách, renováciách a recyklácii v
(takmer) uzavretom cykle a ktorej cieľom je neustále zachovávať najvyššiu úžitkovosť a hodnotu
výrobkov, komponentov a materiálov. (European Parliamentary Research Service 2016). Predmetný
zámer nie je projektom obehového hospodárstva, naopak zámer spaľovať viac než ¾ odpadov
v spaľovni (s využitím energie) je s ním v rozpore a dlhodobo by podkopával snahy o rozvoj
obehového hospodárstva, ako ukazujem na iných miestach pripomienok.

Technológie energetického zhodnocovania odpadov môžu byť za istých podmienok súčasťou
dočasných, prechodných riešení na ceste k obehovému hospodárstvu - nesmú však byť
predimenzované, nesmú brzdiť zvyšovanie miery opätovného používania a recyklácie, musia byť v
súlade s odpadovou hierarchiou, byť flexibilné v rámci prispôsobovania sa na dlhodobo sa znižujúci
prísun odpadov a legislatívno – ekonomický rámec musí zvýhodňovať prevenciu opätovné používanie
a recykláciu. (Van den Berghe 2020, European Commission 2017)

Taktiež podľa odporúčaní odborníkov a Európskej komisie (napr. European Commission 2017) sa
majú viac zohľadniť procesy energetického zhodnotenia vytriedených odpadov spojené
s materiálovým využitím ako anaeróbna digescia biologicky rozložiteľného odpadu, ktorej kapacity sú
v SR stále nedostatočne nízke. Naopak, úlohu spaľovania odpadu je potrebné predefinovať, aby sa
nezabránilo zvýšeniu recyklácie a opätovného použitia a aby sa zabránilo nadmerným kapacitám pri
spracovaní zvyškového odpadu.

Ako preukazujem nižšie, v SR už v súčasnosti máme dostatok kapacít na energetické zhodnocovanie,
ktoré poukazujú na zbytočnosť a kontraproduktívnosť predloženého projektu CCE spoločnosti Ewia.
Predmetný projekt spoločnosti Ewia je zameraný na spaľovanie väčšiny odpadov – až 76,9 % -
s energetickým využitím (100 000 ton/rok), len veľmi malým podielom dotrieďovania odpadov pre
recykláciu (max. 30 000 ton/rok) a zanedbateľne malými aktivitami ktoré tvoria základ cirkulárnej
ekonomiky – centrum opätovného používania by zabezpečovalo opätovné použitie len pre 0,003%
z celkového množstva odpadov prijímaných predmetným centrom. V prípade, že nebude povolené
využívanie odpadov zo spaľovne – škvary externým odoberateľom na zhodnotenie (a povolenie takej
činnosti nepovažujem za korektné z hľadiska ochrany životného prostredia), tak by navrhované
zariadenie spoločnosti Ewia viac odpadov skládkovalo (31 000 ton/rok) než poskytovalo pre
recykláciu. (Ewia 2021)

Porovnanie s najlepšími dostupnými technológiami

Za veľký problém navrhovanej technológie považujeme jej nedostatočné špecifikovanie a veľmi častý
odkaz na prípravu v neskorších fázach plánovania. Pre odhad dopadov na životné prostredie sa tak



používa predpoklad, že navrhnutá technológia splní podmienky pre najlepšie dostupné technológie,
ako ich stanovil nový BREF dokument pre spaľovanie odpadov z konca roka 2019 a boli schválené
Európskou komisiou (European Commission 2019, Neuwahl 2019). Chýba však špecifikovanie
konkrétnych technológií a referencie o ich doterajšom použití u iných spaľovní, či už na Slovensku
alebo inde v Európe či vo svete. Je preto veľmi ťažké posúdiť, či plánovaná spaľovňa bude schopná
vyhovieť požiadavkám na najlepšie dostupné technológie. Že to môže byť vážny problém možno
demonštrovať na príklade spaľovne nebezpečných odpadov v Lysej nad Labem, kde bol v kombinácii s
použitou technológiou spaľovania nainštalovaný doteraz neodskúšaný filter pre zachytávanie
dioxínov a dôsledkom bola závažná havária spaľovne v apríli 2013. Technológiu sa doteraz nepodarilo
vyladiť. Prevádzka v Lysej nad Labem je síce menšia, ale obdobný problém môže nastať aj u väčšej
spaľovne odpadov.

Obr. 1: Náhodne odfotená fotografia zachytáva haváriu v spaľovni v Lysej nad Labem, kde sa neskôr ukázalo, že
ide o problém spojený s nesúladom medzi technológiou spaľovne a filtrom na zachytávanie dioxínov (PCDD / F).

Ďalší teoretický predpoklad uvedený v reakcii na ustanovenia BAT 8 v Príloha 9 (Ekoconsult - enviro
2021) zameranej na súlad s BAT technológiami a síce, že spaľovňa nebude páliť odpad s POPs
presahujúcimi tzv. nízkym obsahom POPs ako je definovaný v Nariadení Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 2019/1021, nemusí byť úplne pravda. Na vstupoch sa podľa výpočtu v tabuľke č. 7 a
diagrame na str. 41 dokumentácie (Ekoconsult - enviro 2021) ráta s odpadmi z elektroniky a napríklad
plastové odpady z nich môžu obsahovať koncentrácie brómovaných spomaľovačov horenia (BFR),
konkrétne polybrómovaných difenyléterov (PBDE), presahujúcich hodnoty stanované ako LPCL pre
tieto látky v prílohe č. IV Nariadenia Európskeho parlamentu a rady 2019/1021 z 20. júna 2019 o
perzistentných organických polutantoch (European Parliament and the Council of the European
Union 2019). Dôjde k tomu obzvlášť, ak nie je navrhnutá dôsledná kontrola zloženia odpadov na
vstupe do spaľovne a dostupný je len odkaz na jej riešenie v neskorších fázach prípravy, viď Príloha 9:
"Manažment zberu informácií, odberu vzoriek odpadov a analýzy odpadov sa bude vykonávať na
základe schválených prevádzkových predpisov a prevádzkových poriadkov.“ (Ekoconsult - enviro
2021).

Spaľovňa by mala kontrolovať obsah POPs na výstupoch, vrátane ich obsahu v popolčeku a škvare.
Ako ukázali skúsenosti zo spaľovne komunálnych odpadov v Liberci, môžu sa v nich objaviť aj
nerozložené polybrómované difenylétery PBDE (Petrlík 2006), pravdepodobne v dôsledku spaľovania
odpadov z elektroniky, alebo nábytku ošetreného BFR. Potvrdili to analýzy z viacerých spaľovní



komunálnych odpadov (Wang, Chen et al. 2010, Tú, Wu et al. 2011, Lin, Zhou et al. 2014). Ak sa v
popole a škvare nachádzajú PBDEs, väčšinou ich sprevádzajú aj brómované dioxíny, ktoré vznikajú
ako nezamýšľané vedľajšie produkty už pri výrobe PBDEs, ale ďalšie sa tvoria spaľovaním odpadov s
ich obsahom (Buser 1986, WHO 1998, Weber and Kuch 2003, Li, yu et al. 2007, Ortuño, Conesa et al.
2014).

Predchádzanie vzniku dioxínov

BAT 30, zamerané na znižovanie emisií polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD) a
dibenzofuránov (PCDF), skrátene PCDD/F a dioxínom podobné PCB (DL PCBs), má byť podľa Prílohy 9
splnené nasledovne: : „Technológia bude pod stálym dohľadom a parametre spaľovania budú
optimalizované. Organické zlúčeniny budú viazané suchými sorbentami a následne zachytávané na
filtračných rukávoch tkaninového filtra. Výhrevné zväzky kotla budú počas prevádzky čistené
oklepávacím zariadením. Navrhovaný je koncept kondiciovaného suchého systému, kedy dochádza
vplyvom rozstrekovania vody k ochladeniu a zvlhčeniu spalín. Spaliny na výstupe z kotla budú mať
okolo 180 °C a v chladiči spalín budú schladené na cca 140 °C,“ a na záver ešte dopĺňa, „Kontrola
odpadu bude vykonávaná v rozsahu uvedenom v BAT 11, detailnejšia kontrola nie je v prípade
komunálneho odpadu realizovateľná“ (Ekoconsult - enviro 2021).

K splneniu BAT 11, neskôr Príloha 9 uvádza: „V zariadení sa bude energeticky zhodnocovať
komunálny odpad a iný ostatný odpad, ktorý nie je nebezpečný. Privážaný odpad bude pri vstupe
kontrolovaný na prítomnosť rádioaktivity a každé vozidlo bude prechádzať nákladnou váhou. Vizuálna
kontrola bude vykonávaná pracovníkom obsluhujúcim žeriav v bunkri. Odber vzoriek odpadov a ich
analýza sa bude vykonávať na základe požiadaviek príslušných orgánov štátnej správy, alebo
schválených prevádzkových predpisov a prevádzkových poriadkov“ (Ekoconsult - enviro 2021).
Avšak práve kontrola skladby odpadov na vstupe je dôležitou súčasťou prevencie vzniku dioxínov a
DL PCBs v spaľovniach. Možno to docieliť napríklad znížením, alebo vylúčením odpadov z PVC,
medených drôtov s izoláciou z PVC, optimálne aj akéhokoľvek elektroodpadu atď. Je potrebné to
napraviť v rámci požiadaviek na navrhované zariadenie a zabezpečiť, aby navrhovateľ viac dbal na
vytriedenie takýchto odpadov odpadov, ako naznačuje (ne)ochota pri plnení BAT 11.
Spaľovanie PVC značne zvyšuje množstvo dioxínov vznikajúcich v spaľovacích procesoch (Neurath
2003). Dokumentuje to aj nasledujúca tabuľka (Tab. 1) prevzatá z BAT / BEP Guidelines
Štokholmského dohovoru.

Tabuľka 1. Vzťah medzi emisiami PCDD/F a množstvom PVC v použitom palive. (Stockholm Convention on POPs
2008).

PVC content [%] 0 0.2 1 7.5
Average Emission factor in I-TEQ/kg [ng] 14 80 200 4,900
Range I-TEQ/kg [ng] 2 - 28 9 - 150 180 - 240 3,500 – 6,700

V prípade súladu s BAT 31, kedy má byť pre znižovanie emisií ortuti použité obohatené aktívne uhlie,
by pomohlo upresnenie, akými látkami bude obohatené, aby sa dalo vyhodnotiť, ako naložiť zo
zvyškami z čistenia spalín a aké to bude mať dopady. Dokumentácia EIA sa obmedzila na porovnanie s
najlepšími dostupnými technológiami len podľa legislatívy EÚ, ale jej autori zabudli, že pre Slovensko
ako signatársku krajinu Štokholmského dohovoru sú záväzné aj jej podmienky stanovené pre
najlepšie techniky a prax z hľadiska ochrany životného prostredia stanovené v BAT / BEP Guidelines
(Stockholm Convention on POPs 2008). Tie stanovujú aj postup pre výber technológií pre nakladanie
s odpadmi a zdôrazňujú preferenciu variantov, ktoré nevedú k tvorbe nových perzistentných
organických látok (POPs). Potom by muselo byť "Centrum cirkulárnej ekonomiky" riešené úplne inak
a naozaj cirkulárne. Spaľovanie komunálnych odpadov uvádza Štokholmský dohovor (2010) medzi
hlavnými zdrojmi nebezpečných dioxínov, dioxínom podobných PCB a ďalších podobných
znečisťujúcich látok.



Meranie emisií

O súlade s BAT 4 (European Commission 2019) Príloha 9 dokumentácie EIA konštatuje, že
„kontinuálnym meraním budú zo zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov monitorované
znečisťujúce látky: NOx, NH3, CO, SO2, HCl, HF, TZL, Hg, TVOC.“ „Diskontinuálnym meraním sa budú
monitorovať znečisťujúce látky emitované zo zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov: kovy
a polokovy okrem ortuti (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pd, Sb, Tl, V), PCDD/F, dioxínom podobné PCB,
benzo(a)pyrén a N2O vo frekvencii stanovenej príslušným orgánom štátnej správy“ (Ekoconsult -
enviro 2021). Podobne sa na strane 136 dokumentácie EIA uvádza, že kontinuálne meranie bude
vykonané pre TZL, SO2, NOx, CO, HCl, TVOC, HF, NH3 a Hg; emisie ťažkých kovov, dioxínov a furánov,
dioxínom podobných PCB, oxidu dusného a benzo(a)pyrénu budú zisťované periodickým meraním.
Spôsob a pravidelnosť sledovania znečisťujúcich látok vypúšťaných zo spaľovní odpadov do ovzdušia
upresňuje v aktuálnom BREF (Neuwahl 2019) nasledujúca tabuľka, doplnená o tabuľku 5.7 v
uvedenom BREF dokumente (pozri tab. 2 a 3).

Tabuľka 2: Tabuľka merania škodlivín v emisiách do ovzdušia, ako ich vyžaduje schválená BAT 4. Zdroj:
(Neuwahl 2019)



Tabuľka č. 3 (v BREF Table 5.7): Prehľad emisných limitov pre najlepšie dostupné technológie.
(Neuwahl 2019)

Z porovnania s návrhom sledovania škodlivín v emisiách je zrejmé, že v ich zozname chýbajú
brómované dioxíny (PBDD/Fs), hoci spaľovňa v Šali bude s vysokou pravdepodobnosťou spaľovať aj
odpady s obsahom BFRs. Najlepšou dostupnou technikou na meranie chlórovaných dioxínov
(PCDD/Fs) v emisiách je sledovanie založené na semikontinuálnom (dlhodobom) vzorkovaní, ku
ktorému sa vrátim ešte v časti venovanej bilancii perzistentných organických látok (POPs).

Žiaľ, ako vyplýva z textu dokumentácie EIA s meraním PBDD/Fs a dlhodobým vzorkovaním PCDD/Fs
navrhovateľ v spaľovni odpadov nepočíta. Naviac očakáva, že nedôjde k zmene súčasnej praxe, kedy
sú dioxíny sledované len dvakrát ročne po dobu zhruba 3 x 6 hodín, cit.: „Údaje o dodržaní emisných
limitov ťažkých kovov a polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov budú
zisťované periodickým meraním v stanovených intervaloch. Podľa § 10 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č.
411/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, budú v prvom roku prevádzky zariadenia vykonávané
periodické merania týchto znečisťujúcich látok raz za tri mesiace. Na základe výsledkov meraní v



prvom roku prevádzky môže byť interval meraní predĺžený na šesť mesiacov“ (Ekoconsult - enviro
2021).

Záver: Z vyššie popísaných nedostatkov Správy o hodnotení (SoH) a plytkého popisu technológie
vyplýva, že plánovaný zámer tak, ako je teraz opísaný, nebude v súlade s najlepšími dostupnými
technikami.

Nakladanie so škvarou, popolčekom a ďalšími odpadmi po spaľovaní odpadov

V Správe o hodnotení, dokumentácii EIA v tejto veci nie je dostatočne špecifikované, ako sa bude
nakladať s popolom, škvarou a popolčekom zo spaľovne odpadov. Navrhovateľ naznačil viacero ciest,
avšak nie sú posúdené dopady jednotlivých variantov na životné prostredie. V prípade škvary sa
počíta s jej využitím ako stavebného materiálu. Napríklad: „Škvara bude primárne expedovaná
odberateľom na materiálové zhodnotenie, resp. sekundárne obchodným partnerom na ďalšie
zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Popolček bude po jeho úprave expedovaný priamo obchodným
partnerom na zneškodnenie. Konkrétni odberatelia budú známi až po podpise zmlúv.“ (Ekoconsult -
enviro 2021).

K ďalšiemu upresneniu variantov na nakladanie so škvarou SoH uvádza: „V prípade, že škvaru bude
odoberať externý odberateľ na materiálové zhodnotenie, je navrhovaný systém jej recyklácie formou
komplexnej linky, pozostávajúcej zo systému dopravníkov, drvičov, triedičov a sít. Technológia
mechanickej úpravy škvary, ako aj spôsob jej odprášenia bude závisieť od konkrétnej dodanej
technológie. Technológia bude v ďalších stupňoch procesu navrhovaná s ohľadom na túto
požiadavku“ (Ekoconsult - enviro 2021).

V úvahách o materiálovom zhodnotení škvary však autori SoH absolútne ignorujú výsledky výskumov
z posledných rokov, kedy sa zistilo, že škvara a popol zo spaľovní komunálnych odpadov obsahujú
brómované perzistentné organické polutanty (POPs). Deje sa tak v dôsledku spaľovania
narastajúceho množstva odpadov s prítomnosťou brómovaných spomaľovačov horenia (BFRs),
napríklad polybrómovaných difenyléterov (PBDEs) alebo hexabrómcyklododekánu (HBCD) a ďalších.
Prítomnosť PBDEs v škvare a popole zo spaľovní predstavuje riziko ich nekontrolovaného uvoľňovania
do životného prostredia (Lin, Zhou et al. 2014).

Štúdia, ktorá sa zamerala na zistenie aké percento PBDEs sa v celkovej bilancii zo spaľovní
komunálnych odpadov kumuluje práve v škvare a popole, zistila, že to bolo u skúmaných spaľovní
medzi 92,6 % až 99,7% (Tú, Wu et al. 2011). Meranie z roku 2005 ich preukázalo v zmesi popola,
škvary a popolčeka z libereckej spaľovne odpadov (Petrlík 2006). Dnes možno očakávať, že sa môžu
vyskytnúť v ešte vyšších koncentráciách, ako ukazuje štúdia z roku 2014 (Lin, Zhou et al. 2014).

V škvare a popole zo spaľovní komunálnych odpadov sú vo významných množstvách nachádzané aj
brómované dioxíny. Zo všetkých výstupov zo spaľovní komunálnych odpadov ich práve škvara a
popol obsahujú najviac (Wang, Hsi et al. 2010). Tieto fakty je potrebné zohľadniť pri hodnotení
dopadov zámeru materiálovo zhodnotiť škvaru. Tento aspekt v hodnotení vplyvov CCE Šaľa úplne
chýba.

Jedna z požiadaviek na obsah SoH, uvedená pod číslom 2.2.15, stanovovala uviesť, ako sa bude
nakladať so vzniknutým popolčekom a zohľadňovať závery BAT, uviesť obsah POPs v popolčeka.
Autori SoH v reakcii na túto požiadavku odkazujú na kapitolu B.II.3 a prílohu 6 (Ekoconsult - enviro
2021). V Prílohe 6 SoH sa konštatuje: „Zo zoznamu perzistentných organických látok nachádzajúcich
sa v prílohe č. IV Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o
perzistentných organických látkách môžu byť v popolčeku z čistenia spalín potenciálne najviac



zastúpené látky PCDD/PCDF a PCB. Koncentračné limity sú pre tieto látky stanovené nasledovne:
PCDD/PCDF – 15 μg I-TEQ/kg, PCB – 50 mg/kg. V dokumente Best Available Techniques (BAT)
Reference Document for Waste Incineration sú uvedené koncentračné hodnoty PCDD/PCDF a PCB v
popolčeku z čistenia spalín zistené v prevádzkovaných zariadeniach na energetické zhodnocovanie
odpadov v ktorých sa zhodnocuje prevažne zmesový komunálny odpad s použitím roštovej pece a
suchého čistenia spalín. Tieto hodnoty sa pohybujú v intervale PCDD/PCDF: 0,0004 – 151 ng ITEQ/kg =
0,0000004 – 0,151 μg I-TEQ/kg a PCB: 0 – 0,1 mg/kg. To znamená, že koncentračné hodnoty uvedené
v dokumente o referenčných technológiách sú hlboko pod stanovenými koncentračnými
limitmi.“ (Ekoconsult - enviro 2021) To je síce pravda, ale nezahŕňa to celý obraz reálneho dopadu
nakladania s popolčekom a ani to neodráža obsah POPs v plnom rozsahu.

Jednak autori SoH použili ako príklad výstup zo suchého čistenia spalín, ale jeho definícia v SoH
zodpovedá skôr polosuchej metóde, teda semi-dry, pre ktorú sa v tabuľke v BREF udáva až 346 ng
TEQ/kg, a jednak informácie obsiahnuté v BREF nie sú v žiadnom prípade vyčerpávajúce a možno ani
reprezentatívne.

Keď sa pozrieme do štúdie spracovanej poradenskou firmou Ramboll v roku 2019, nájdeme tam
hodnoty obsahu dioxínov skôr začínajúce na hornej hranici tých uvádzaných v BREF. Podľa dát
združenia prevádzkovateľov spaľovní CEWEP sa v štúdii uvádza rozmedzie dioxínov v popolčekoch
pre 35 európskych prevádzok 0,2 - 23,9 ng TEQ/g (= 200 - 23900 ng TEQ/kg), s priemernou hodnotou
2,5 ng TEQ/g , čiže 2500 ng TEQ/kg (Ramboll 2019). Táto hodnota je bližšie tomu, čo sa nameralo v
popolčekoch zo spaľovní komunálnych odpadov v Českej republike (Mach 2017).

Ďalším chybným predpokladom je spoľahnutie sa na to, že popolček či odpady s obsahom dioxínov
(PCDD/Fs) pod koncentračným limitom 15 μg I-TEQ/kg, teda pod 15 000 ng TEQ/kg možno považovať
za bezpečné z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Nie je to tak, ako dokazuje rad štúdií.
Nasledujúca tabuľka č. 4 sumarizuje zdokumentované prípady, keď nešetrné použitie odpadov,
väčšinou popolčekov zo spaľovní či priemyselných procesov, viedlo ku kontaminácii potravinového
reťazca, tu reprezentované vajíčkami hydiny, ktoré niekoľkonásobne presahovali doporučené limity
pre potraviny. Pre obsah dioxínov vo vajciach je tento limit stanovený na úrovni 2,5 pg WHO-TEQ/g
tuku. Pre porovnanie sú v tabuľke uvedené hladiny dioxínov zistené v referenčných vzorkách. Tie
presahujú vajcia z lokalít kontaminovaných dioxínmi z popolčekov ešte mnohonásobne viac, a to až o
dva rády (sto a viacnásobne).

Tabulka 4: Sumárny prehľad koncentrácií PCDD/Fs (v TEQs alebo BEQs) zistených v rôznych lokalitách
ovplyvnených popolčekom či iným odpadom kontaminovaným dioxínmi. (Katima, Bell et al. 2018)

Year(s) of
sampling

Fly ashes
(waste)

Soil/sediment
direct impact

Soil/sed.
reference Eggs

Eggs –
reference1)

Units pg TEQ g-1 dw pg TEQ g-1 fat

Thailand (WI Phuket) 2010 - 2011 3,200 - 8,000 2,700** Na 6.1*

0.08(Petrlik,
Teebthaisong
et al. 2017)

China (WI Wuhan) 2014 - 2015 779 Na Na 12.2
0.2 (Petrlik
2015)

UK (Bishops Cleeve) 2010 - 2011 2,500 6.5 – 11* 0.05 - 1.2
1.8; 21;
55*

0.2(Pless-
Mulloli,
Schilling et al.
2001)

UK (Newcastle) (Pless-
Mulloli, Schilling et al.
2001, Watson 2001) 2000 20 - 9,500 7 – 292 Na 0.4 – 56

0.2 (Pless-
Mulloli,
Schilling et al.
2001)

Peru (Zapallal)
(Swedish EPA 2011) 2010 50 - 12,000 5 – 11 0.05 - 1.2 3.4 - 4.4

0.12
(Swedish EPA
2011)



Taiwan (eggs event)
(The Epoch Times
2005) 2005 Na Na Na 32.6

0.274 (Hsu,
Chen et al.
2010)

Poland (henhouse)
(Piskorska-Pliszczynska,
Strucinski et al. 2016) 2015 3,922 16 – 47 0.1 - 0.8

12.5 -
29.3

0.44
(Piskorska-
Pliszczynska,
Strucinski et
al. 2016)

Ghana (Accra, hospital) 2018 551 Na

2***(Tue,
Goto et al.
2016) 49 0.39

Poznámky: *BEQs (total dioxin-like toxicity), ** sediment, Na – not available, *** dl-PCBs + PCDD/Fs (lokalita v
Akkře)

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že popolček s dioxínmi v koncentrácii 2 500 ng TEQ/kg môže
kontaminovať pôdu až na úroveň desiatok či stoviek ng TEQ/kg dioxínov a to potom vedie
k hromadeniu dioxínov v hydinových vajíčkach v koncentráciách až viac ako dvadsaťnásobne
presahujúcich európsky limit. Celý problém sa pokúsila v roku 2017 zmapovať globálna štúdia (Petrlík
and Bell 2017), ktorá dokumentuje závažnosť problému. Táto štúdia rovnako ako niektoré
predchádzajúce (Swedish EPA 2011, Weber, Watson et al. 2015) rozhodne neodporúča využívanie
popolčeka zo spaľovní obsahujúcich dioxíny v rádoch stoviek až tisícov ng TEQ/kg na stavebné účely.

Príloha 9 SoH CCE Šaľa spomína aj iné využívanie popolčeka: „Vznikajúci popolček bude spracovávaný
solidifikáciou. V prípade, ak sa na základe zmluvného vzťahu s externou organizáciou nepodarí
zabezpečiť úpravu odpadu týmto spôsobom, navrhovateľ inštaluje túto technológiu v rámci svojej
prevádzky“ (Ekoconsult - enviro 2021). Je potrebné zdôrazniť, že pod pojmom solidifikácia sa skrýva
celý rad rôznych postupov. Na Tchajwane bol zdokumentovaný prípad, kedy solidifikované bloky
popolčeka zo spaľovne komunálneho odpadu boli zdrojom závažnej kontaminácie životného
prostredia dioxínmi. (2006) Rovnako ako v prípade iných častí technológie, SoH k nakladaniu s
popolčekom dodáva, že technológia bude upresnená "v ďalších stupňoch procesu". To ale
neposkytuje priestor pre posúdenie všetkých vplyvov na životné prostredie v rámci procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Štúdia z roku 2005, ktorá sa zaoberala odpadmi zo spaľovní odpadu (Petrlík and Ryder 2005) uvádza
zoznam ďalších POPs a ich koncentrácií zistených v týchto odpadoch. Z tých POPs, ktoré sú už
uvedené na zozname podľa Štokholmského dohovoru, môžeme v popole zo spaľovní odpadov nájsť:
hexachlórbenzén (HCB), pentachlórbenzén (PeCB), hexachlórbutadién (HCBD), polychlórované
bifenyly (PCB), polychlórované naftalény (PCN) , ako aj zvyškové množstvá POPs, ktoré neboli
odbúrané počas procesu spaľovania, ako sú napríklad polybrómované difenylétery (PBDE),
hexabrómocyklododekán (HBCD) aj iné brómované spomaľovače horenia či chlórorganické pesticídy,
vrátane DDT.

Okrem POPs uvedených na zozname Štokholmského dohovoru boli vo zvyškoch po spaľovaní odpadu
zistené nasledovné chemické látky, ktoré vykazujú charakteristiky perzistentných organických
polutantov, alebo vysokú toxicitu: polybrómované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PBDD/F)
a/alebo polybromchlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PBCDD/F), polychlórované
dibenzotiofény (PCDT) a polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), vrátane chlórovaných PAU
(Miyake, Tang et al. 2012). Tento zoznam každopádne nie je vyčerpávajúci.

Vo všeobecnosti platí, že čím menej vznikne škvary, popola a popolčeka s obsahom POPs, tým menej
budeme mať problémy s kontamináciou prostredia týmito vysoko toxickými látkami. A predchádzať
vzniku popolčekov možno (aj v prípade dotknutej oblasti) predovšetkým prevenciou, vyššou mierou



recyklácie, a ďalšími opatreniami ako navrhujú BAT/BEP Guidelines Štokholmského dohovoru
(Stockholm Convention on POPs 2008).

Bilancia perzistentných organických látok (POPs)

V dokumentácii chýba celková bilancia dioxínov. Tá vychádza pre roštové spaľovne rôzne, ako
dokladá štúdia z roku 2010 (Van Caneghem, Block et al. 2010). Rovnako tak chýba bilancia ďalších
POPs.

Z hľadiska monitoringu emisií dioxínov sa podľa dokumentu o najlepších dostupných technikách
Štokholmského dohovoru navrhuje semikontinuálny monitoring (Stockholm Convention on POPs
2008). Dokáže to napríklad systém AMESA, ale aj ďalšie (Reinmann 2011, Fiano 2012, Conesa, Ortuño
et al. 2016). Ide o v mnohých krajinách odskúšanú prax. Ak má byť použitá najlepšia dostupná
technika, ako navrhovateľ deklaruje na mnohých miestach SoH, prečo sa nepočíta so
semikontinuálnym monitoringom pre emisie dioxínov? Až takýto systém často odhalí skutočné
množstvá emisií dioxínov. Odoberá totiž vzorky počas dlhších časových období a je preto presnejší
než dvakrát ročne vykonaný niekoľkohodinový odber, zachytávajúci emisie dioxínov za ideálnych a
vopred nastaviteľných podmienok.

Ako ukazuje prípad modernej spaľovne odpadov v holandskom meste Harlingen, aj u takéhoto
zariadenia sa jednorazové merania môžu významne líšiť od reálnych emisií (Arkenbout and Esbensen
2017), a preto je treba u nových zariadení použiť najlepší možný spôsob monitorovania emisií
dioxínov. Aj na základe týchto skutočností žiadam o zahrnutie povinnosti pre navrhovateľa ZEVO
CCE Šaľa použiť semikontinuálny monitoring emisií dioxínov.

Spaľovňa by mala kontrolovať aj obsah brómovaných POPs na výstupoch, vrátane ich obsahu
v popolčeku a škvare, pretože do nej budú prijímané odpady s obsahom BFR, ako upozorňujem v
časti venovanej BAT technológiám.

Ako ukázali skúsenosti zo spaľovne komunálnych odpadov v Liberci, môžu sa napríklad v škvare,
a popolčeku objaviť aj nerozložené PBDE (Petrlík 2006), pravdepodobne v dôsledku spaľovania
odpadov z elektroniky, alebo nábytku ošetreného BFR. Potvrdili to analýzy z viacerých spaľovní
komunálnych odpadov (Wang, Chen et al. 2010, Wu et al. 2011, Lin, Zhou et al. 2014). Ak sa v popole
a škvare nachádzajú PBDEs, väčšinou ich sprevádzajú aj brómované dioxíny (Buser 1986, WHO 1998,
Weber and Kuch 2003, Li, yu et al. 2007, Ortuño, Conesa et al. 2014).

Hodnotenie vplyvov na ľudské zdravie

Štúdia hodnotiaca dopady CCE Šaľa na zdravie ľudí v okolí konštatuje: „O dermálnej a orálnej ceste
expozície sa vzhľadom na vlastnosti hodnotených chemických látok a zdroj expozície
neuvažovalo“ (Drastichová a Žúbor 2020). Hlavnou expozičnou cestou pre väčšinu perzistentných
organických polutantov a pre dioxíny osobitne je práve príjem potravín, najmä živočíšnych tukov
(Parzefall 2002, Schecter, Birnbaum odpadov et al. 2006). Vylúčenie tejto expozičnej cesty pre
dioxíny nedáva zmysel. Nová štúdia z okolia spaľovne odpadov v Turíne ukázala, že miestni farmári
mali v krvnom sére vyššiu koncentráciu PCDD/Fs a DL PCBs oproti ostatnej populácii žijúcej v okolí
spaľovne (Iamiceli, Abate et al. 2021). K podobnému záveru dospeli aj staršie štúdie z Flámska
(Nouwen, Cornelis et al. 2001).

Najnovšia štúdia, ktorá sa zaoberala hodnotením zdravotnej expozície populácie žijúcej v okolí
spaľovní odpadov, konštatuje: "... dlhodobá konzumácia potravín produkovaných v oblasti
ovplyvnenej emisiami zo spaľovne odpadov môže zvýšiť u populácie vnútornú záťaž dioxíny"



(Campo, Bechtold et al. 2019 ). Potvrdzuje, že expozičná cesta prostredníctvom doma chovaných
živočíchov ako zdroja potravy môže v okolí spaľovní viesť k zvýšenej expozícii dioxínmi. A môžu to byť
práve farmári, ktorí v ďaleko väčšej miere konzumujú vlastné produkty, koho môže prevádzka
spaľovne negatívne zasiahnuť vo zvýšenej miere. Vyhodnotenie tejto expozičnej cesty v hodnotení
vplyvov na ľudské zdravie v dokumentácii EIA chýba. Považujem za potrebné doplniť posúdenie
tejto expozičnej cesty. Zaradenie expozície prostredníctvom lokálne pestovaných potravín
odporúčajú aj ďalšie štúdie (Nouwen, Cornelis et al. 2001, Ma, Lai et al. 2002).

Toxicita dioxínov

Štúdia hodnotenia zdravotných vplyvov uvádza: „WHO požaduje z hľadiska vylúčenia zdravotných
rizík dosiahnuť pre TCDD prípustný denný príjem na úrovni 1 až 4 pg/kg/deň“ (Drastichová a Žúbor
2020). Avšak v EÚ je stanovená nová hodnota prípustného denného príjmu pre dioxíny na úrovni
0,25 pg/kg/deň (EFSA CONTAM 2018). Všeobecne bolo riziko zdravotných dopadov kontaminácie
prostredia dioxínmi a dioxínom podobnými PCB sedemnásobne sprísnené už v roku 2018. Štúdia z
roku 2020 by už mala počítať s týmto sprísnením a nevychádzať zo zastaraného hodnotenia
nebezpečnosti dioxínov. Je známe, že chlórované dioxíny (PCDD/Fs) sú vysoko toxické. Mnohé
epidemiologické štúdie odhalili rad účinkov na ľudské zdravie spojených s expozíciou chlórovaným
dioxínom, vrátane kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, rakoviny, endometriózy, skorej
menopauzy, alterácie testosterónu a hormónov štítnej žľazy a zmenené reakcie imunitného systému
(White and Birnbaum 2009, Schecter 2012) .

Ako som uviedok už vyššie, v súčasnosti pri spaľovaní odpadov vznikajú vo zvýšenej miere aj
brómované dioxíny (PBDD/Fs). Bolo zistené, že PBDD/Fs vykazujú podobnú toxicitu a zdravotné
účinky ako ich chlórované analógy (Mason, Denomme et al. 1987, Behnisch, Hoso et al. 2003,
Birnbaum, Staskal et al. 2003, Kannan, Liao et al. 2012, Piskorski-Pliszczyńska and Maszewski 2014).
Môžu napríklad ovplyvniť vývoj mozgu, poškodiť imunitný systém a plod alebo vyvolať karcinogenéze
(Kannan, Liao et al. 2012).

Nedostatky v oblasti dostupnosti vstupných odpadov, rizika potláčania
prevencie, recyklácie a prispenia k neplneniu cieľov EÚ

Účel zámeru uvedený na úvod kapitoly A. II. 2. „vybudovanie nového moderného závodu ... ktorý
bude schopný prijať, dotriediť a upraviť jednotlivé zložky komunálneho a priemyselného odpadu
a následne ich vyexpedovať na finálne spracovanie, čím sa výrazne zvyšuje miera materiálového
zhodnotenia odpadov“ je v rozpore s celý ďalším textom, ktorý popisuje spaľovanie s využitím energie
77 % z celkového množstva odpadov prijímaných navrhovaným centrom.

Navrhovaná spaľovňa odpadov s využitím energie (resp. zariadenie na energetické zhodnocovanie
odpadu ZEVO) s kapacitou 100 000 ton/rok predstavuje riziká ohľadne dostupnosti reziduálnych
nerecyklovateľných odpadov, vhodných pre dané zariadenie, a jej potenciálne negatívneho vplyvu na
ciele obehové hospodárstva, ciele prevencie, recyklácie odpadov. Legislatívny a strategický rámec EÚ
bude ovplyvňovať aj znižovanie množstva reziduálnych odpadov a dostupnosť odpadov vhodných pre
zhodnotenie v zamýšľanej spaľovni. Navrhovateľ sa s týmito rizikami v predmetnej dokumentácii
nevysporiadal.

Predložená Správa o hodnotení a jej Zvozová štúdia nezohľadňujú vplyv cieľov a opatrení viacerých
strategických a legislatívnych dokumentov a vykonávacích predpisov EÚ na odpadové
hospodárstvo v SR a v dotknutom regióne, resp. ich zohľadňujú nekorektne. Ide napríklad o nový
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo z roku 2020, Európsku stratégiu pre plasty v obehovom



hospodárstve z roku 2018, Európske štrukturálne a investičné fondy a taxonómiu udržateľných
investícií EÚ, ktoré nie sú zohľadnené vôbec. Novela Rámcovej smernice o odpadoch EÚ 2018/851
a jej Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1004 sú zohľadnené chybne.

Legislatívny a strategický rámec EÚ

Strategický rámec EÚ v tejto oblasti usmerňuje nielen odpadové hospodárstvo, ale celý produkčný
reťazec obehovej ekonomiky. V roku 2015 Európska komisia prijala Akčný plán pre obehové
hospodárstvo zahŕňajúci konkrétne opatrenia v celom reťazci od výroby, spotreby až po nakladanie s
druhotnými surovinami.

V roku 2020 sa prijal nový Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo, ktorý obsahuje z hľadiska
navrhovaného projektu viacero relevantných cieľov a krokov. Napríklad rozšírenie pôsobnosti
smernice o ekodizajne na čo najširšie spektrum výrobkov a jej úprava tak, ay prispievala
k dosiahnutiu obehovosti. Zaoberá sa predĺžením životnosti výrobkov, ich opätovnou
použiteľnosťou, opraviteľnosťou, zvýšením recyklovaného obsahu vo výrobkoch, umožnením
repasovania, obmedzením výrobkov na jedno použitie, opatreniami proti predčasnému zastarávaniu
a zavedením práva na opravu. EÚ bude podporovať opätovné používanie, recykláciu textilných
produktov, dosahovanie vysokej úrovne triedeného zberu textilného odpadu, ktorý musia členské
štáty zabezpečiť do r. 2025. Komisia sa zameria na znižovanie nadmerného balenia, odpadu z obalov,
stanovovania cieľov a opatrení na predchádzanie vzniku odpadu, dizajn zohľadňujúci opätovné
použitie a recyklovateľnosť. V sektore plastov Komisia navrhne požiadavky na recyklovaný obsah a
opatrenia na zníženie plastového odpadu u kľúčových produktov. Stanový sa cieľ pre obmedzenie
potravinového odpadu a v stravovacích službách sa budú nahrádzať obaly, stolový riad a príbory na
jedno použitie opätovne použiteľnými. Veľmi dôležitým cieľom je znížiť množstvo zvyškového
(nerecyklovaného) komunálneho odpadu na polovicu do roku 2030. To by malo vplyv aj na zníženie
dostupnosti odpadov pre navrhovanú spaľovňu odpadov pri Šali.

Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve obsahuje viaceré ciele relevantné
z hľadiska navrhovaného projektu: všetky plastové obaly uvádzané na trh EÚ sa do roku 2030 stanú
buď opätovne použiteľnými, alebo nákladovo efektívne recyklovateľnými, viac ako polovica
plastového odpadu vytvoreného v Európe recykluje a kapacity na triedenie a recykláciu plastového
odpadu sa do roku 2030 zvýšia štvornásobne. Kroky a aktivity pre dosiahnutie týchto cieľov budú mať
tiež vplyv na dostupnosť odpadov pre zamýšľanú spaľovňu.

Smerovaniu strategického rámca EÚ smerom k obehovému hospodárstvu a preferovaniu prevencie
a recyklácie pred energetickým zhodnocovaním sa prejavuje aj v tvorbe legislatívy. Novela Rámcovej
smernice o odpadoch EÚ 2018/851 z 30. mája 2018,ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade)
uvádza pre členské štáty nasledovné záväzné ciele pre zvýšenie triedeného zberu a recyklácie tuhých
komunálnych odpadov:
- Do roku 2025 musí miera prípravy na opätovné použitie a miera recyklácie komunálneho odpadu
dosahovať najmenej na 55 hmotnostných %.
- Do roku 2030 sa zvýši miera prípravy na opätovné použitie a miera recyklácie komunálneho odpadu
najmenej na 60 hmotnostných %.
- Do roku 2035 sa zvýši miera prípravy na opätovné použitie a miera recyklácie komunálneho
odpadu najmenej na 65 hmotnostných %“.

Okrem toho budú musieť členské štáty do 31.12.2023 zabezpečiť triedený zber bioodpadu, alebo
jeho materiálne zhodnocovanie u zdroja (pričom bioodpadov tvorí podľa viacerých analýz, napr.
Incien 2016, až 45% podiel TKO) a separovaný zber pre textil do 1. januára 2025. Do roku 2025
musia členské štáty zriadiť separovaný zber zložiek nebezpečného odpadu produkovaných
domácnosťami. Zároveň Komisia do 31. 12. 2024 zváži stanovenie cieľov pre recykláciu (a v oblasti



prípravy na opätovné použitie) pre stavebný a demolačný odpad, textilný odpad, priemyselný
odpad, ktorý nie je nebezpečný a cieľov recyklácie komunálneho biologického odpadu.

Vyššie uvedené záväzné a strategické ciele síce platia pre členské štáty, nie pre jednotlivé samosprávy,
avšak bez splnenia týchto cieľov na lokálnej úrovni, kde majú samosprávy kľúčové právomoci
v nakladaní s komunálnymi odpadmi, nebude možné splniť ich na úrovni celoštátnej. Základ
dosiahnutia cieľa recyklácie komunálnych odpadov na národnej úrovni má základy na jeho
dosahovaní na miestnej úrovni.

Európske štrukturálne a investičné fondy budú podporovať prechod na obehové hospodárstvo so
zameraním na činností podľa poradia hierarchie odpadov a obmedzia investície do kapacít na
spracovanie zvyškového odpadu, napríklad spaľovania odpadov. Prostriedky fondov EÚ budeme
môcť využívať pre rozvoj prevencie a recyklácie odpadov, ale nie pre napr. spaľovne s využitím
energie. Potenciálne by sme mohol a mal využiť na podporu obehového hospodárstva aj Plán obnovy.
Zatiaľ sa obehové hospodárstvo vo vládnom Pláne obnovy SR neobjavilo, avšak opatrenia pre
prevenciu a recykláciu odpadov v ňom môžu byť obsiahnuté, nabáda k tomu aj Európska komisia.
Naopak spaľovne odpadov v rámci Plánov obnovy nebudú podporované. V taxonómii udržateľných
investícií EÚ nie sú spaľovne komunálnych a priemyselných (nie nebezpečných) odpadov považované
za udržateľné investície.

Ekonomické, právne a technické súvislosti rizík potláčania prevencie a recyklácie TKO
a plnenia súvisiacich cieľov legislatívneho a strategického rámca EÚ

Navrhovateľ sa v Správe o hodnotení nevysporiadal s ekonomickými, technickými a právnymi
rizikami potláčania prevencie, triedeného zberu a recyklácie TKO a príspevku dotknutého regiónu k
plneniu cieľov legislatívneho a strategického rámca EÚ navrhovanou spaľovňou odpadu. Niektoré
riziká navrhovateľ ignoroval, podobne ako viaceré ciele a opatrenia strategických dokumentov EÚ
v oblasti obehovej ekonomiky, alebo použil chybné výpočty napríklad v Zvozovej štúdii o dostupnosti
odpadov vhodných pre spaľovanie (viď nižšie).

Mestá a regióny, v ktorých sa nachádzajú veľké zariadenia pre energetické zhodnocovanie odpadov
ako spaľovne často resp. spravidla vykazujú nižšiu mieru triedeného zberu a recyklácie, čo uvádza
rad odborných prác (Levaggi 2020) a dáta z praxe v Európe aj na Slovensku (viď príloha). Spaľovne
odpadov s využitím energie sú veľmi nákladným zariadeným pre nakladanie s komunálnymi odpadmi
s dlhou životnosťou, spravidla sú v prevádzke dekády. Pre dosiahnutie návratnosti a primeraného
ekonomického zisku potrebujú v niektorých prípadoch aj približne 30 rokov prevádzky a zaručený
prísun odpadu. Zároveň potrebujú veľkokapacitné spaľovne odpadov kontinuálny prísun veľkého
množstva odpadov nielen z dôvodov ekonomickej návratnosti, ale aj z technických dôvodov. To
môže miestne samosprávy uzamknúť na dlhú dobu do ekonomicky a environmentálne
nevýhodných podmienok (viď príloha).

Veľké investície do spaľovne TKO musia v konečnom dôsledku v rozhodujúcej miere zaplatiť miestny
občania a podnikatelia prostredníctvom poplatkov za komunálne odpady, resp. samosprávou
a nepriamo prostredníctvom daní. Zmluva, ktorú podpisujú dotknuté samosprávy v súvislosti
s miestnou spaľovňou odpadov zvyknú byť preto dlhodobé a často obsahuje istú formu doložky
„dodaj (potrebné množstvo odpadov) alebo plať“. Tá často požaduje, aby miestna samospráva
dodala resp. zabezpečila isté množstvá odpadov, alebo platila poplatky, ktoré spoločnosti vlastniacej
spaľovňu nahradia ušlý príjem (GTZ 2005), alebo túto výzvu rieši inou formou tohto charakteru.
Predmetný prístup má aj environmentálne nevýhody – podporuje vysokú mieru spaľovania odpadu
s využitím energie a podkopáva aktivity pre predchádzanie vzniku odpadu, intenzívny triedený zber



a recykláciu. Ak sa spaľovni nedarí zabezpečiť konštantný prísun dostatočne veľkého, cca
projektovaného množstva odpadov pre naplnenie kapacity, nezíska späť dostatok prostriedkov
vynaložených na masívne investície do jej výstavby. To môžu spaľovne riešiť buď rastom cien pre
obyvateľov už zazmluvneného regiónu (to je však nepopulárne a spravidla sa takému kroku vyhýba),
alebo sa snaží zvýšiť množstvo dodávaných odpadov znížením miery triedenia a recyklácie zo
zazmluvnených samospráv (viď príloha), resp. sa pokúsi zmeniť obchodný model výrazným zväčšením
vzdialeností z ktorých dováža odpad do spaľovne tak aby mohla znížiť ceny, čo však zvyšuje záťaž
klímy a prostredia z dopravy a môže vyvolávať v daných lokalitách potláčanie resp. zanedbávanie
prevencie a recyklácie. V prípade nadmerných kapacít spaľovní odpadov ktoré nedokážu naplniť
z domácich zdrojov dochádza v niektorých štátoch EÚ (niektoré lokality v Dánsku, Španielsku a ďalšie)
aj k dovozu odpadov z iných krajín (viď príloha).

Vyššie uvedené sa týka v zásade samospráv na ktoré má vlastník spaľovne ekonomický a právny vplyv.
Úplne iná je však situácia okolitých samospráv, v ktorých katastri nie je umiestnená spaľovňa a ktoré
nie sú resp. nebudú zmluvne viazané zabezpečiť dodávanie stanovených množstiev komunálnych
odpadov dlhodobou zmluvou.

Mestá a obce majú významné právomoci v oblasti nakladania s tuhými komunálnymi odpadmi.
Rozhodujú o konkrétnej podobe odpadového hospodárstva v ich katastrálnom území, o tom s ktorou
organizáciou zodpovednosti výrobcov uzavrú zmluvu, o jej vypovedaní, stále zásadne ovplyvňujú
podobu triedeného zberu a v plnej miere ho zabezpečujú mimo obalov a vyhradených výrobkov,
osobitne v prípade bioodpadov, rozhodujú o základných rámcoch a podobe nakladania s
nevytriedeným zmesovým odpadom atď. Ak budú vzdialenejšie samosprávy vidieť ekonomickú,
a environmentálnu výhodnosť iných zariadení, budú odovzdávať svoje odpady tam a nie do spaľovne
TKO a tá ich nemá ako prinútiť k dodávaniu TKO do jej zariadenia (teoreticky iba ak by s ňou podpísali
dlhodobý záväzný, nevýhodne vypovedateľný kontrakt ale nie je zrejmé prečo by tak mali spraviť).
Druhou kľúčovou skupinou subjektov, ktoré rozhodujú o umiestnení vytriedených zložiek tuhých
komunálnych odpadov do recyklačných zariadení a zariadení na energetické zhodnocovanie, sú
organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Organizácie zodpovednosti výrobcov primárne umiestňujú vytriedené zložky komunálnych
odpadov (obaly a vyhradené výrobky) do recyklačných zariadení vo zvyšujúcej sa miere, podľa
cieľov recyklácie stanovených legislatívou SR a EÚ. Podľa vyjadrení zástupcov veľkých OZV umiestnia
do recyklačných zariadení vytriedené komunálne odpady v takých množstvách, aby primárne splnili
ciele recyklácie stanovené legislatívou, aj keby to malo v niektorých prípadoch malo znamenať ich
umiestnenie do ekonomicky menej výhodného zariadenia.

Potenciálny vlastník spaľovne TKO pri Šali môže realisticky počítať s ekonomickým zaangažovaním
a dlhodobými zmluvami tých samospráv, v ktorých katastri bude lokalizovaná, ktorým bude dodávať
energie, max. ešte v blízkom okolí.

Vzdialenejšie mestá a obce za hranicami okresu Šaľa nebudú ekonomicky a právne viazané
zabezpečiť kontinuálne dodávky komunálnych odpadov pre predmetnú spaľovňu TKO a budú sa
riadiť primárne ekonomickými (t. j. ponukou výhodnejších cien od rôznych zariadení)
a legislatívnymi (ciele a úlohy recyklácie a prevencie vzniku odpadov) faktormi. Osobitne
v nadchádzajúcom období bude vôľa samospráv k dlhodobým záväzkom zo spaľovňou odpadu otázna,
keď EÚ nebude podporovať spaľovanie odpadov, avšak bude bezprecedentne veľkými prostriedkami
podporovať rozvoj obehového hospodárstva, aktivít a kapacít prevencie, opätovného používania,
triedeného zberu a recyklácie. Jednou z možností navrhovateľa by bolo presvedčiť všetky samosprávy
v navrhovanej zvozovej oblasti podpísať dlhodobú zmluvu s vážnymi ekonomickými a odpadovými
záväzkami. To by však malo následne negatívne dopady na prevenciu, recykláciu odpadov, klímu a
obehové hospodárstvo v dotknutom regióne.



Ciele odpadového a obehového hospodárstva musíme zosúladiť s kapacitami pre ich dosiahnutie

Ako vysvetlil napr. Moore, nestačí si len vytýčiť politický cieľ, napríklad prejsť na obehové
hospodárstvo, je nevyhnutné zosúladiť ho s kapacitami na jeho dosiahnutie. (Moore 1995) Teda
kapacitami ktoré umožnia danej oblasti, aby sa činnosti v nej stali (omnoho viac) obehovými. Okrem
tzv. pozitívnych kapacít, ktorých rozvoj nám pomáha v prechode na obehové hospodárstvo sú tu
kapacity, ktoré sú nefunkčné pre dosiahnutie tohto cieľa, alebo na neho pôsobia negatívne. Obehové
hospodárstvo sa týka len prvých troch stupňov odpadovej hierarchie (predchádzanie vzniku odpadov,
opätovné používanie, recyklácia), spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov s využitím
energie a ich skládkovanie nie sú jej súčasťou. Naopak možno ich považovať za negatívnu kapacitu,
keďže odpad, ktorý sa posiela na skládku alebo sa spaľuje, nepoužívame opakovane, nepredlžujeme
jeho životnosť, ani ho nerecyklujeme. Pre produkciu nových materiálov a výrobkov tak musíme znovu
lineárne ťažiť prírodné zdroje, priemyselne vyrábať a po spotrebe z nich vyrábať škvaru a toxický
popolček. Ako ukázalo viacero analýz, veľké kapacity spaľovania odpadov s využitím energie vplývajú
negatívne na ciele prechodu na obehové hospodárstvo. Naopak v oblastiach s obmedzenou resp.
klesajúcou kapacitou spaľovní a rámcom, ktorý ekonomicky zvýhodňuje opätovné použitie
a recykláciu oproti spaľovaniu je prechod na obehové hospodárstvo realistickejší. (Van den Berghe
2020). Skutočnou výzvou obehového hospodárstva je zosúlaďovať kapacity a rámec s cieľmi
prechodu na obehové hospodárstvo a podpora potrebných zmien v systémoch výroby a spotreby.
Zatiaľ sa pozornosť venuje rozvoju pozitívnych kapacít obehovej ekonomiky, napríklad pre opätovné
používanie vo výrobných procesoch, ďalším spôsobom je znižovanie a nahrádzanie negatívnych
kapacít obehového hospodárstva - skládok a spaľovní. (Van den Berghe 2020)

Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné dôsledne analyzovať, ako bude zabezpečený kontinuálny
prísun dostatočne veľkého množstva odpadu vzhľadom na projektovanú kapacitu a ako bude vplývať
predmetná potreba prísunu cca 100 000 ton TKO na plnenie cieľov legislatívneho a strategického
rámca EÚ.

Scenáre produkcie komunálnych odpadov

Produkcia TKO je závislá od viacerých faktorov. Medzi hlavné faktory vplývajúce na produkciu resp.
rast TKO patria hrubý domáci produkt (HDP) (POH SR 2016 2020) a spotreba domácností. Rast
bohatstva spoločnosti, spojený s rastom materiálnej spotreby súvisí s rastom produkcia komunálnych
odpadov. Nie sú to však jediné faktory a vzájomné pôsobenie HDP a produkcie komunálnych
odpadov nie je v každej krajine a v každom období rovnaký a závisí aj od iných. Odborná literatúra
uvádza komplexnejší zoznam faktorov vplývajúcich na produkciu TKO, okrem HDP a spotreby
domácností aj technologické zmeny či rast populácie. Obmedzený vplyv môžu mať niektoré druhy
politík a legislatívnych opatrení. Čiastočne iná je situácia v oblasti priemyselných odpadov, kde sú
výrobcovia ekonomicky motivovaný minimalizovať vzniku odpadov pri zdroji.

Európska environmentálna agentúra (EEA) očakáva od roku 2020 relatívne oddelenie rastu
produkcie komunálnych odpadov od HDP v EÚ, t. j. očakáva rast produkcie komunálnych odpadov,
avšak v nižšej miere v porovnaní s rastom HDP od roku 2020 (poznáme 2 druhy oddelenia
produkovaného množstva TKO od HDP a spotreby domácností – relatívne, kedy množstvo TKO síce
narastá, ale v nižšej miere než HDP a absolútne oddelenie, pri ktorom produkcia TKO nerastie resp.
klesá). To je v súlade so závermi viacerých odborných prác. Projekcie budúceho vzniku odpadov v EÚ
indikujú ich nižší vznik oproti rastu HDP a spotreby domácností (Mazzanti, 2008; Mazzanti a Zoboli,
2008; Skovgaard et al, 2005; Skovgaard et al., 2007). Jedným z dôvodov je, že po istej miere nasýtenia
materiálna spotreby ľudí nerastie rovnakým tempom. Spolu s úsilím EÚ zlepšovať legislatívny rámec



pre predchádzanie vzniku odpadov, predlžovanie životnosti výrobkov atď. to môže mať vplyv na
relatívne nižší rast produkcie TKO oproti rastu HDP.

Celková produkcia tuhých komunálnych odpadov v EÚ (28) zaznamenala mierny pokles od roku
2007 z úrovne 261, 377 mil. ton TKO na 251, 879 mil. ton TKO v roku 2018 (Eurostat 2014, Eurostat
2021). A to počas mierneho ekonomického rastu v približne rovnakom období rokov 2008 – 2018,
kedy priemerná ročná miera ekonomického rastu v EÚ-28 bola 1% (obdobie niekoľkých krízových
rokov s miernym poklesom HDP, napr. 2009, bolo prevážené väčšinou rokov s miernym rastom). Aj
dáta produkcie komunálnych odpadov v EÚ (28) na obyvateľa ukazujú na pokles vzniku TKO z 523
kg TKO v r. 2007 na 487 kg TKO v r. 2017. Vznik TKO na jedného obyvateľa sa znížil napr. aj v období
rokov 2004 až 2012 o 4 % (Eurostat, 2014c). Ak sa pozrieme na najnovšie dáta z Eurostatu vidíme, že
produkcia komunálnych odpadov v 27 štátoch EÚ za posledných 9 rokov v zásade nerástla,
s minimálnymi výkyvmi stagnovala, keď v období rokov 2010 – 2019 rástlo a znižovalo sa o cca 1-2 %
a v roku 2019 vykázal rast oproti roku 2010 len o cca 1%. Vo viacerých štátoch došlo k poklesu
produkcie TKO. Podobne OECD konštatuje, že produkcia TKO v jej členských krajinách sa zvýšila len
mierne o 2% v období rokov 2000-2002 až 2012-2014, ktoré neboli krízovými rokmi. To poukazuje na
relatívne oddeľovanie od ekonomického rastu, ktorý v danom období narástol v členských štátoch
OECD o 12% a od populačného rastu (odpad na obyv. sa znížil o 6%). Aj viaceré odborné práce (napr.
Sjöström, Östblom, 2010) prišli k záveru, že ak bude rast odpadov pokračovať tak ako nám indikujú
historické čísla, môžeme očakávať relatívne odpojenie rastu HDP od rastu TKO, teda jeho rast bude
nižší než rast HDP do r. 2030.

Ministerstvo životného prostredia SR v Programe odpadového hospodárstva SR predpokladalo rast
produkcie TKO na Slovensku od r. 2002 do r. 2020 (teda za 18 rokov) o približne 25% na základe
lineárnej trendovej spojnice medzi rokmi 2002 – 2013. Na Slovensku v období rokov 2010– 2015
produkcia TKO viac menej stagnovala, rásť začala v roku 2016 a štatisticky výrazný rast sa zaznamenal
v rokoch 2017 a hlavne 2018. Veľká časť toto štatisticky vykázaného rastu TKO bol spôsobený
zmenou výkazníctva niektorých druhov odpadov v posledných rokoch (2016 - 2018), nie reálnym
rastom TKO. Zmena výkazníctva kovov zreálnila údaje o tomto prúde odpadu a došlo k
medziročnému nárastu až o 127 tisíc ton. (IEP MŽP SR, eurativ.sk) Podľa informácií euractiv.sk k tomu
prispelo aj zreálnenie údajov o bioodpade, ktorý zaznamenal štatisticky najvyšší nárast recyklácie po
kovoch – o 32 000 ton. V minulosti totiž časť obyvateľov ukladala odpad na vlastné kompostovisko,
čo sa štatistike neobjavilo. Dnes ho v oficiálnych údajoch vidno, keďže časť domácností ho začala
vyhadzovať do kontajnerov na bioodpad. (Szalai 2019) Tieto položky spôsobili štatistický nárast
predmetných prúdov odpadov a následne celého komunálneho odpadu aj v dátach o nakladaní s TKO
v dotknutom regióne, ako môžeme vidieť aj v tabuľke č. 3 Zvozovej štúdie.

Výpočty dostupnosti odpadov vhodných pre navrhované ZEVO

Navrhovateľ v Správe o hodnotení a Zvozovej štúdii spravil viacero chýb, ktoré majú vplyv na
skreslenie prezentovaných dát o dostupnosti odpadov vhodných pre predmetné ZEVO:

- Mieru recyklácie (komunálnych odpadov) stotožňuje s mierou ich vytriedenia, ako je zrejmé
napr. z výpočtu v tabuľke č. 4. Zvozovej štúdie. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa však
nerovná miere recyklácie, pretože aj po triedenom zbere TKO ostáva časť odpadov ktorú nie je
možné recyklovať, resp. je odpadovým produktom procesu triedenia, vstupu do recyklačného
procesu a pod. Plnenie cieľov recyklácie komunálnych odpadov v rokoch 2025, 2030 a 2035
stanovených v novele rámcovej smernice EÚ o odpade sa riadi novými pravidlami výpočtu
prijatými v r. 2019 vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2019/1004, ktorým sa stanovujú
pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov o odpade. Pre dosiahnutie istej miery
recyklácie musí byť miera triedeného zberu o niečo vyššia. Experti, ktorí pracujú so systémami



separovaného zberu v SR uvádzajú, že pre dosiahnutie tak vysokej miery recyklácie ako 65 %
bude potrebné vytriediť o min. 13 % TKO viac, teda 78 %.

- Počíta s nereálne vysokým 3 % tempom rastu TKO. Vzhľadom na odbornú literatúru ktorá
poukazuje na relatívne oddeľovanie HDP od rastu produkcie TKO a praxi v EÚ (viď vyššie)
a vzhľadom na priemerný podiel rastu TKO k rastu HDP možno konštatovať, že takýto rast je
nepravdepodobný a dotknutá oblasť by musela prechádzať veľmi veľkým ekonomickým a/alebo
populačným rastom, ktorý na základe dostupných prognóz nie je pravdepodobný.
Navrhovateľom predpokladané tempo rastu TKO o 3 % je ešte vyššie než tempo rastu s ktorým
počítal Inštitút environmentálnej politiky MŽP SR (IEP) v prípade ekonomicky silnejšej Bratislavy
s výrazným prírastkom obyvateľstva vzhľadom na svoje postavenie. V dokumentácii
o posudzovaní vplyvov je potrebné zreálniť tempo rasti TKO vzhľadom na podmienky danej
oblasti (viď nižšie), na reálny vývoj v EÚ a aktuálnu odbornú literatúru.

- Počíta s dlhodobým zabezpečením odpadov pre svoje ZEVO z príliš veľkej zvozovej vzdialenosti
35 až 50 km bez toho, aby sa vysporiadal s otázkou ako zabezpečí, aby veľký počet tak
vzdialených samospráv dlhodobo dodával svoje komunálne odpady práve do jeho spaľovne a nie
iného konkurenčného zariadenia na nakladanie s danými prúdmi odpadov. Spaľovňa TKO
s využitím energie nie je jedinou a ani environmentálne najšetrnejšou a spravidla ani najlacnejšou
alternatívou nakladania s relevantnými prúdmi TKO. Realisticky môže kalkulovať navrhovateľ
s odpadmi zo samospráv na ktoré bude mať prirodzené ekonomické väzby (dodávky energie,
kataster kde bude lokalizovaná atď.), teda cca z okresu Šaľa. Tento prepočet v Správe
o hodnotení chýba. Automaticky kalkulovať so zabezpečením 100 000 t/r TKO z obcí a miest aj 50
km vzdialenými na dobu 20 – 30 rokov je zo strany navrhovateľa nepodložené.

- Nezohľadnil cieľ nového Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo (2020) cit. „znížiť
množstvo zvyškového (nerecyklovaného) komunálneho odpadu na polovicu do roku 2030“.
Opatrenia a kroky vedúce k tomuto cieľu budú značný vplyv na nakladanie s TKO v SR a aj na
dostupnosť vstupných odpadov pre navrhovanú spaľovňu TKO pri Šali.

S akým rastom TKO je realistické počítať v najbližších 15 resp. 17 rokoch v dotknutom regióne?
Inštitút environmentálnej politiky kalkuloval v prípade Bratislavy s 2,5 % ročne nárastom TKO
v rokoch 2025 – 2045 vo svojej štúdii z roku 2020 „Čo s bratislavským odpadom?“ z dôvodu nárastu
počtu obyvateľov a vyššou spotrebou domácností. (IEP 2020) Nárast odpadov v dotknutej oblasti
bude nižší, aj vzhľadom na predikcie rastu spotreby domácností a počtu obyvateľov, ktoré sú pre
Bratislavu vyššie. Vzhľadom na vyššie uvedené uvádzam prepočet dostupnosti odpadov pre ZEVO vo
viacerých variantoch.

Varianty 1. a 2.
+ realistickejšie tempo medziročného rastu TKO v miere 2 % a 1,5 %; korektný výpočet miery
recyklácie 65 % v r. 2035 v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2019/1004 atď.;
– veľkosť zvozového územia podľa navrhovateľa, nezohľadnený cieľ zníženia reziduálneho
(nerecyklovaného) odpadu do r. 2030

Variant 3. Dostupnosť vstupných odpadov pre ZEVO z okresu Šaľa (+ korektný výpočet recyklácie
a reálnejšie tempo rastu TKO)

Variant 4. Zohľadnenie cieľa Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo znížiť množstvo
zvyškového (nerecyklovaného) TKO na polovicu do r. 2030.
+ realistickejšie tempo medziročného rastu TKO v miere 2 % a 1,5 %;
– veľkosť zvozového územia podľa navrhovateľa.

Variant 1.

Nárast TKO v miere 2 % ročne do r. 2035



Produkcia TKO 2018: 249 991 ton/rok
Produkcia TKO v roku 2035: 350 047,8 ton/rok

A pretože triedený zber nerovná sa recyklácia (vždy sa časť vytriedených odpadov nedá recyklovať),
bude z tohto množstva potrebné pre dosiahnutie miery recyklácie 65 % v roku 2035 vytriediť
približne 78 % komunálnych odpadov (+ 13 % vytriedených TKO, stanovené na základe konzultácií
s expertmi v oblasti triedeného zberu v SR, 2021).

78% vytriedených TKO v r. 2035 = 273 037, 3 t/r
13 % vytriedených, ale nerecyklovaných zložiek TKO (prevažne vysokokalorické plasty nevhodné pre
spaľovňu) = 45 506, 2 t/r

Z týchto vytriedených odpadov pôjde 65% na recykláciu, ostávajúcich 13 %, ktoré boli vytriedené ale
nebudú recyklované, budú pozostávať z väčšiny z plastov s vysokou výhrevnosťou a ktoré nie sú
vhodné pre spaľovňu odpadov, ktorá má limitovaný rozsah výhrevnosti 7-14 MJ/kg (Správa
o hodnotení, str. 28, spravidla ale pracujú s 8-13 MJ/kg). Výhrevnosť odpadových plastov, ktoré budú
dominovať v nerecyklovanom vytriedenom odpade je však výrazne vyššia. Čo s ním chce navrhovateľ
spaľovne robiť nie je zrejmé a nijako sa s tým v dokumentácii nevysporiadal. Bude navrhovateľ
týchto 13 % vytriedeného, nerecyklovaného odpadu s vysokou výhrevnosťou zase komplikovane
zmiešavať s nehorľavými odpadmi z ostávajúcich 22% komunálnych odpadov (resp. 12%
komunálnych odpadov, ak by sme kalkulovali tak ako navrhovateľ, že 10 % pôjde na skládku), len aby
ich mohol spáliť vo svojej spaľovni s využitím energie? Kde menej horľavý odpad premeníme za
vysokých nákladov na toxický popolček a škvaru s vysokým obsahom síranov, chloridov čo
znemožňuje ich použiteľnosť na povrchoch terénov. Väčšiu logiku dáva v úvodnom období upraviť
tieto vysokokalorické vytriedené odpady na tuhé alternatívne palivo pre energetické zhodnotenie
v zariadeniach zvládajúcich vysokokalorické palivo, do doby, pokiaľ sa v EÚ výrazne zlepší
recyklovateľnosť plastov a navýšia kapacity ich recyklácie v EÚ.

Recyklácia 65 % TKO v r. 2035 = 227 531 t/r.

Zvyškový nevytriedený komunálny odpad v roku 2035 (22 %): 77 010 t/r

Podľa vzoru navrhovateľa odpočítavam 10% skládkovania = 69 309 t/r TKO, vhodných na energetické
využitie v navrhovanej spaľovni v roku 2035.

Priemyselné odpady.
Realistickosť zámeru navrhovateľa spaľovať 22 599 ton priemyselných odpadov nie je dostatočne
podložený a dané prianie navrhovateľa vyznieva príliš optimisticky. Jednak ide o množstvo ktoré je
o približne 3000 ton odpadov / rok väčšie, než dokázala spol. Ewia získať z priemyselných prevádzok
v Košiciach v roku 2018 (euractiv.sk, 2. 9. 2019), druhom najväčšom a priemyselnom meste s takmer
250 000 obyvateľmi a v jeho okolí. Priemyselné podniky budú o nakladaní zo svojimi odpadmi
rozhodovať podľa vlastných ekonomických záujmov dodržiavajúc právne predpisy a ak budú mať
k dispozícii lacnejšie alternatívy, budú ich preferovať. Taktiež, vzhľadom na schválené legislatívne,
strategické dokumenty EÚ a bezprecedentne veľké prostriedky pre klimaticky a environmentálne
šetrnú transformáciu hospodárstva v EÚ, nadchádzajúce opatrenia EÚ v oblasti zlepšovania
recyklovateľnosti a obehovosti materiálov v priemyselnej výrobe je očakávateľný skôr mierny pokles
odpadov pre spaľovanie resp. stagnácia tohto množstva. Je relatívne predpovedať množstvá
priemyselných odpadov vhodných na spaľovanie, pretože ich dostupnosť závisí od iných faktorov ako
u komunálnych, nie je ale zrejmé, prečo by malo byť realistické predpokladať, že región v okolí Šale
bude dodávať do navrhovanej spaľovne množstvo vhodných odpadov vo väčšej, alebo rovnakej miere
ako v Košiciach. Veľkoryso však budem kalkulovať v tomto variante s číslom navrhovateľa – 22 599 t/r.



Variant 1 - komunálne a priemyselné odpady spolu v r. 2035: 91 908 t/r.

Komunálne a priemyselné odpady, dostupné pre navrhované ZEVO, môžu v roku 2035 predstavovať
pri optimistickom variante 91 908 t/r odpadov. Takmer 10 % kapacity spaľovne nebude naplnenej
a to ani pri týchto relatívne optimistických predpokladoch.

Variant 2.

Nárast TKO v miere 1,5 % ročne do r. 2035

Produkcia TKO 2018: 249 991 ton/rok
Produkcia TKO v roku 2035: 321 993, 5 ton/rok

Z tohto množstva je potrebné pre dosiahnutie miery recyklácie 65 % v roku 2035 vytriediť približne
78 % komunálnych odpadov (+ 13 % vytriedených TKO).

78% vytriedených TKO v r. 2035 = 251 154,9 t/r.
13 % vytriedených, ale nerecyklovaných zložiek TKO (prevažne vysokokalorické plasty nevhodné pre
spaľovňu) = 41 859 t/r

Recyklácia 65 % TKO v r. 2035 = 209 295, 8 t/r.

Zvyškový nevytriedený komunálny odpad v roku 2035 (22 %): 70 838, 6 t/r.

Podľa vzoru navrhovateľa odpočítavam - 10% skládkovania = 63 754 t/r TKO, vhodných na
energetické využitie v spaľovni v r. 2035. Ak by získala všetky plánované priemyselné odpady
(22 599 t), predstavovalo by to 86 353 ton.

Variant 3.

Dáta o množstve vyprodukovaného komunálneho odpadu v okrese Šaľa v roku 2018 uvádzajú 18 034
ton (podľa dát v prílohe č. 6 Zvozovej štúdie: Podrobný vznik komunálneho a priemyselného odpadu
podľa územia obcí), pre mesto Šaľa 8 255 ton. Toto číslo pravdepodobne nezahŕňa všetky položky,
ako ukazuje napríklad porovnanie dát mesta Šaľa v Zvozovej štúdii s dátami na stránke mesta Šaľa.
Mesto Šaľa uvádza, že v roku 2018 sa vyprodukovalo 12 263 ton, z toho zmesový TKO tvoril 5 765,5
ton. Rozdiel je daný odlišnou štruktúrou, podľa všetkého v zvozovej štúdii nebol zohľadnený BRKO
a pod. Mimochodom, v meste Šaľa v roku 2020 mierne kleslo množstvo vyprodukovaného
komunálneho odpadu oproti roku 2019 o 548 ton, na 12 510 ton odpadov.

Aby som sa vyhol podceneniu množstiev odpadov, budem počítať s najvyššími dostupnými dátami
z jednotlivých zdrojov pre okres Šaľa. Navrhovateľ vo Zvozovej štúdii zvádza, že produkcia TKO na
jedného obyvateľa v zvozovej oblasti je 566 kg /rok. Počet obyvateľov okresu Šaľa ku koncu roka
2019 bol 51 568. To by predstavovalo 29 187,5 ton TKO v súčasnosti. POH Nitrianskeho kraja za rok
2014 uvádzalo vznik TKO v okrese Šaľa na úrovni 22 187, 3 ton TKO, odvtedy sa zaznamenal
výraznejší rast, aj pre zmeny výkazníctva.

Variant 1 - nárast TKO v okrese Šaľa v miere 2 % ročne do r. 2035



Produkcia TKO 2018: 29 187,5 t (odhad autora - počet ob. a priem. prod. TKO)
Produkcia TKO v roku 2035: 40 869,6 t

Z tohto množstva je potrebné pre dosiahnutie miery recyklácie 65 % v roku 2035 vytriediť približne
78 % komunálnych odpadov (+ 13 % vytriedených TKO).

78% vytriedených TKO v r. 2035 = 31 878, 3 t
13 % vytriedených, ale nerecyklovaných zložiek TKO (prevažne vysokokalorické plasty nevhodné pre
spaľovňu) = 5 313, 1 t

Recyklácia 65 % TKO v r. 2035 = 26 565, 2 t

Zvyškový nevytriedený komunálny odpad v roku 2035 (22 %): 8 991, 3 t

Podľa vzoru navrhovateľa odpočítavam - 10% skládkovania = 4 087 t odpadov, vhodného na
energetické využitie v navrhovanej spaľovni v roku 2035 z okresu Šaľa, na ktorý môže mať
navrhovateľ dlhodobý dosah z hľadiska zabezpečovania odpadov pre spaľovňu s využitím energie.
Ak by sme aj použili nekorektný vzorec výpočtu navrhovateľa a kalkulovali s 25 %, tak by bolo k
dispozícii navrhovanej spaľovni odpadov v roku 2035 stále len 10 217 ton komunálnych odpadov. Aj
keby teoreticky získal navrhovateľ pre spaľovňu všetkých 22 599 ton priemyselných odpadov, mal by
k dispozícii stále len 26 686 ton odpadov (resp. 32 816 ton ak by sme zohľadnili spôsob výpočtu
navrhovateľa). Z viac takmer ¾ by bola spaľovňa nevyužitá.

Variant 2. s predpokladom 1,5 % rastu TKO v okrese Šaľa do roku 2035 pre nízkosť čísiel ani
neuvádzam.

Dáta ukazujú, že predmetný projekt navrhovateľa pre výstavbu a prevádzku veľkokapacitnej spaľovne
odpadov s vyžitím energie (a doplnkovo dotrieďovaním malého množstva odpadov) nerieši potreby
a problémy okresu v nakladaní s odpadmi, ani v obehovom hospodárstve. Potreby okresu Šaľa
v oblasti odpadového hospodárstva a obehovej ekonomiky spočívajú hlavne v rozvoji predchádzania
vzniku odpadov, opätovného používania, triedeného zberu a recyklácie tak, aby sa materiály
a výrobky udržiavali v obehovom cykle, zachovávajúc najvyššiu ich možnú úžitkovosť a hodnotu, tak
dlho ako je možné. K ničomu z týchto riešení navrhovaná veľkokapacitná spaľovňa odpadov
neprispieva, naopak je s nimi v rozpore. Ako ukazuje mnoho skúseností z praxe aj odborné štúdie,
navrhovaná spaľovňa odpadov s využitím energie by tieto riešenia podkopávala desiatky rokov svojej
životnosti. Výraznejší rozvoj prevencie, opätovného používania, triedeného zberu a recyklácie vytvorí
viac a čistejších pracovných miest ako spaľovňa odpadov a posunie okres ku klimaticky
a environmentálne šetrnejšiemu. Riešenie environmentálne najšetrnejšieho spôsobu nakladanie
s nevytriedeným zvyškovým komunálnym odpadom, ktorého množstvo sa bude musieť postupne
zmenšovať (o 50 % do roku 2030, neskôr viac) musí byť predmetom odbornej analýzy ktorá
objektívne posúdi všetky technologické , technické a logistické možnosti.

Variant 4.

Cieľom tohto prepočtu nie je poskytnúť presné číslo znižovania reziduálneho TKO, to aktuálne nie je
možné, pretože jeho uchopenie a spôsob výpočtu sú predmetom finalizácie. Takýto cieľ však
obsahuje nový Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo a nech už bude konkrétny spôsob výpočtu
zníženia nerecyklovaných TKO na polovicu akýkoľvek, pôjde o náročný cieľ a na jeho napĺňanie by
sme sa mali pripraviť. Taktiež nenašiel som údaj miere recyklácie v dotknutej oblasti, len o úrovni
vytriedenia TKO na úrovni 45%. Ak použijem údaj o potrebe vytriedenia 13% TKO navyše pre
dosiahnutie istej miery recyklácie, tak miera recyklácie dotknutého regiónu by teoreticky bola v roku
2018 na úrovni 32%. Účelom tohto prepočtu je len poskytnúť prvé vytvorenie si predstavy



o náročnosti predmetnej úlohy. V tomto variante zohľadňujem cieľ nového Akčného plánu EÚ pre
obehové hospodárstvo (2020) znížiť množstvo zvyškového (nerecyklovaného) komunálneho odpadu
na polovicu do r. 2030. Počítam znovu s veľkosťou zvozového územia podľa navrhovateľa a s
realistickejším tempo medziročného rastu TKO, v miere 2 %.

Nárast TKO v miere 2 % ročne

Produkcia TKO 2018: 249 991 t
Miery recyklácie: ? 32 %
(45% - 13 % potrebných pre dosiahnutie rec.)
32 % recyklovaných TKO: 79 997 t
68 % zvyškový (nerecyklovaný) TKO: 169 994 t
Polovica zvyškového (ner.) TKO: 84 997 t
13% miera vytriedenia nevhod. pre ZEVO: 32 498,83 t
Dostupný, vhodný odpad pre ZEVO: 52 498, 2 t

Toto uvádzam len ako úvahu pre priblíženie náročnosti tohto cieľa. Presné uchopenie a spôsob
výpočtu cieľa Akčného plánu EÚ pre cirkulárnu ekonomiku je predmetom finalizácie a ho výsledná
podoba môže cieľ pre zvyškový reziduálny odpad zvýšiť alebo znížiť. Podstatné je zaoberať sa týmto
náročným cieľom už teraz a analyzovať vplyv jeho napĺňania aj na také zámeru aké predložil
navrhovateľ v tomto prípade.

Zhrnutie variantov

Z vyššie uvedených dát vyplýva, že navrhovaná spaľovňa odpadov s využitím energie by nemala
dostatok odpadov vo výhľadovom roku 2035 v žiadnom z variantných prepočtov, ktoré upresňujú
dáta navrhovateľa a ak by získavala len odpady z okresu Šaľa bola by nevyužitá približne zo 75 % -
95 %.

V prípade variantu 3 ktorý počíta s odpadmi z okresu Šaľa, by sa ročne vyprodukovalo len 4 087 t
komunálnych odpadov, vhodných na energetické využitie v navrhovanej spaľovni v roku 2035. Ak by
sme aj použili výpočet navrhovateľa, bolo by k dispozícii spaľovni v r. 2035 len 10 217 ton TKO. Aj pri
optimistickom získaní celého množstva priemyselných odpadov ktoré zamýšľa navrhovateľ a pri jeho
spôsobe výpočtu by bola spaľovňa odpadov z vyše 2/3 nevyužitá.

Podľa druhého najoptimistickejšieho variantu 2. ktorý počíta s veľkou zvozovou oblasťou
navrhovateľa a 1,5 % medziročným rastom TKO by bolo v roku 2035 dostupných pre spaľovňu 63 754
t/r TKO. Ak by získala všetky plánované priemyselné odpady (22 599 t), predstavovalo by to 86 353
ton odpadov a kapacita spaľovne by bola nevyužitá z takmer 15 %.

Podľa najoptimistickejšieho variantu 1 ktorý počíta s veľkou zvozovou oblasťou navrhovateľa a 2 %
medziročným rastom TKO by bolo v r. 2035 dostupných pre spaľovňu 69 309 t/r TKO. Ak by získala
všetky plánované priemyselné odpady (22 599 t), čo je optimistický predpoklad, predstavovalo by to
91 908 t/r odpadov a kapacita spaľovne by bola nevyužitá na takmer 10 %.

Je potrebné uvedomiť si, že cieľ 65 % recyklácie komunálnych odpadov nepredstavuje maximum, ale
najmenší prípustný podiel a ten sa ďalšej bude takmer určite zvyšovať, pričom životnosť spaľovne
TKO, ktorá by začala prevádzku v decembri 2025, bude min. cca 30 rokov, pravdepodobne viac.

Variant 4 je len úvahou, nie presným prepočtom (vzhľadom na prebiehajúcu finalizáciu uchopenia
cieľa) s cieľom priblížiť náročnosť cieľa nového Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo znížiť



množstvo zvyškového nerecyklovaného TKO na polovicu do r. 2030. Pri mnou zvolenom spôsobe
výpočtu by predstavoval dostupný, vhodný odpad pre ZEVO 52 498, 2 ton.

Pripomienky k prílohe SoH č. 11 Uhlíková bilancia CCE Šaľa

Nedostatky resp. nekorektné, skresľujúce spôsoby výpočtu uhlíkovej bilancie CCE Šaľa:

- Nekorektné a neplatné teoretizovanie o nahrádzaní fosílnych palív spaľovňou je zastaralé,
a skresľujúce vzhľadom na súčasný energetický mix a zrýchľujúce sa tempo dekarbonizácie, ciele
dekarbonizácie energetiky do roku 2030. Navrhovateľ vychádza zo zastaralej predstavy že
energetický mix je tvorený v dominantnej miere fosílnymi zdrojmi a spaľovňa TKO bude produkciou
nižších emisií istým prínosom. To prestáva platiť už dnes (v elektroenergitike SR už neplatí) a nebude
to relevantné už ani v prvých rokoch začiatku prevádzky spaľovne. Navrhovateľ uvádza cit.
„Zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov produkuje určité množstvo elektrickej energie a
tepla Tieto energie nahrádzajú primárne fosílne zdroje čím sa zabráni tvorbe (emisií) skleníkových
plynov pri spaľovaní týchto fosílnych palív. Do uhlíkovej bilancie vstupuje toto množstvo skleníkových
plynov ktorých vzniku sa zabránilo ako negatívna hodnota, t. j. ako nahradené emisie.“
Navrhovaná spaľovňa komunálnych a priemyselných odpadov by každý rok podľa navrhovateľa
produkovala 47 677 ton CO2. K náhrade fosílnych emisií v množstve uvádzanom navrhovateľom (-
23 705 t/CO2/rok) v roku 2026, kedy by mala byť spaľovňa spustená do prevádzky, min. z veľkej časti
určite nedôjde. Navrhovateľ nezverejnil detailnú metodiku výpočtu, z uvedených dát a informácií je
ale zrejmé, že neposudzoval možnosti reálnej náhrady fosílnych palív v rokoch kedy by začalo CEE
Šaľa prevádzku (2026 a nasledujúce roky). V roku 2017 tvorili v elektroenergetike fosílne zdroje len
okolo 20 % a tento podiel sa v najbližších rokoch ešte výrazne zmenší. Jednak odstavením uhoľnej
elektrárne Nováky, nárastom OZE kde profesné združenia aktuálne navrhujú vy 31% cieľ nárastu OZE
do r. 2030. Spolu s dominantným a rastúcim podielom jadrovej energie bude do roku 2030, teda
v čase spustenia a začatia prevádzky spaľovne, elektroenergetika z drvivej väčšiny dekarbonizovaná.
Počítať preto nahradenie emisií skleníkových plynov spaľovňou v elektroenergetike je zavádzajúce a
nie je podložené reálnymi dátami z praktického vývoja v SR. Aj sektor zásobovania teplom bude
prechádzať výraznou dekarbonizáciou už do roku 2030 pričom EÚ na ňu bude poskytovať značné
prostriedky so zameraním na obnoviteľné zdroje energie (na rozdiel od spaľovní TKO ktoré nebude
finančne podporovať). V skutočnosti buď nedôjde k náhrade emisií skleníkových plynov, alebo
k omnoho menšej než uvádza SoH (v závislosti od riešenia zásobovania teplom v dotknutých
samosprávach, tu je však perspektívnejšie využiť zdokonaľujúce sa technológie OZE a zdroje EÚ na
podporu ich inštalácie). V súčasnosti sa používa pre centrálne zásobovanie teplom v meste Šaľa
zemný plyn (ktorý má porovnateľné emisie skleníkových plynov na jednotku ako spaľovanie TKO)
a geotermálna energia.

Považujem za potrebné prepracovať predmetný prepočet podľa reálnych dát a predpokladov stavu
dekarbonizácie v zásobovaní teplom dotknutých samospráv a v elektroenergetike k termínu začatia
prevádzky spaľovne TKO v rokoch 2026 - 2030.

- Nesúhlasím s vylúčením dopravy vstupných a výstupných odpadov z výpočtu uhlíkovej stopy.
Práve príliš veľká zvozová vzdialenosť je jedným z charakteristických klimatických negatív
navrhovanej činnosti CCE Šaľa, vylúčením hodnotenia tohto vplyvu získavame neúplný obraz o vplyve
CCE Šaľa na klímu oproti potenciálne reálnej skutočnosti. Považujem za potrebné o doplnenie
prepočtu emisií CO2 ekv. z dopravy vstupných odpadov do ZEVO a výstupných odpadov zo ZEVO.

- Chybou predmetnej prílohy je aj nezohľadnenie vývoja zloženia zmesového TKO a ostatných
vstupných odpadov v čase, kde je predpoklad mierneho nárastu plastov vo vstupných odpadoch (viď



relevantná časť mojich pripomienok). Zvýšenie podielu plastov povedie (bez zmeny iných faktorov)
k vyšším emisiám skleníkových plynov zo spaľovne. Považujem za potrebné prepočítať uhlíkovú
bilanciu so zohľadnením trendov v produkcii plastových odpadov v dotknutom regióne v rokoch
2026 – 2030 (začatie prevádzky) ktoré by boli vstupnými odpadmi pre ZEVO.

- Porovnanie uhlíkovej bilancie so skládkou je účelové a zavádzajúce, skládky nebudú od
sprevádzkovania spaľovne cca v roku 2026 reálnou alternatívou spaľovni, a už vôbec nie od roku 2035,
kedy budú môcť tvoriť max. 10%. Žiadam porovnať uhlíkovú bilanciu navrhovanej spaľovne
odpadov s environmentálne šetrnejší riešením: rozvojom predchádzania vzniku odpadov,
výraznejším rozvojom opätovného používania, intenzívnym triedeným zberom a recykláciou v miere
mierne vyššej ako min. cieľ recyklácie 65 % v roku 2035, účinným separovaným zberom BRKO a MRBT
technológiou na zvyškový odpad.

- Na strane 316 má navrhovateľ chybu. Tvrdí, že cit. „množstvo biogénneho uhlíka
v komunálnom odpade je v rozsahu od 33 % až 55 %“. Referenční dokument o najlepších dostupných
technológiách spaľovania odpadov (JRC: Best Available Techniques Reference Document for Waste
Incineration, 2019) uvádza, že na každú tonu spáleného komunálneho odpadu vznikne približne 0,7
až 1,7 tony CO2. Tuhý komunálny odpad je heterogénnou zmesou biomasy a materiálov fosílneho
pôvodu (napr. plasty, časť textilu a ďalšie), pričom podiel fosílneho pôvodu predstavuje vo
všeobecnosti 33% - 50%. IPCC v dokumente „Good Practice Guidance and Uncertainty Management
in National Greenhouse Gas Inventories“, kapitole „Emissions from waste incineration“ uvádza, že
spálenie 1 tony komunálneho odpadu v spaľovni komunálnych odpadov vyprodukuje emisie CO2
v rozsahu 0,7 – 1,2 ton CO2 (v dokumente uvádza jednotku Mg), percentuálny podiel fosílneho CO2
uvádza rovnaký 33% - 50%. Teda opačne ako uvádza navrhovateľ.

Žiadam prepočítať uhlíkovú bilanciu na základe vyššie uvedených výhrad.

Vplyv navrhovaného ZEVO na klímu a porovnanie s alternatívami

Navrhovaná spaľovňa odpadov s využitím energie pri Šali by každý rok vyprodukovala veľké
množstvo skleníkových plynov - 47 677 ton fosílneho CO2 podľa výpočtov navrhovateľa. Toto sú
nadpriemerne vysoké emisie skleníkových plynov aj v porovnaní s niektorými inými spaľovňami,
nehovoriac o environmentálne šetrnejších alternatívach. A to ešte nie sú v uhlíkovej bilancii
započítané emisie skleníkových plynov z dopravy z príliš veľkej zvozovej vzdialenosti. (Ewia 2021)

Vzhľadom na predpokladanú životnosť spaľovní odpadov min. 30 rokov, často ešte dlhšiu, počas
ktorej by mala každý rok produkovať takmer 50 000 ton emisií CO2 a vzhľadom na emisie
skleníkových plynov z nadmernej dopravy pre príliš veľkú zvozovú oblasť by mal byť predmetný návrh
zamietnutý už len z hľadiska negatívneho vplyvu na klímu.

Ako ukazujú dáta nižšie, spaľovne komunálnych odpadov produkujúce teplo a elektrickú energiu (čo
je aj prípad navrhovaného ZEVO CCE Šaľa) uvoľňujú emisie skleníkových plynov porovnateľne veľké
ako fosílny zemný plyn. Ak využívanie zemného plynu je potrebné vzhľadom na uhlíkový rozpočet
súvisiaci s cieľmi Parížskej dohody postupne utlmovať a nahrádzať, nie je zrejmé, aký prínos
z hľadiska ochrany klímy má predstavovať zariadenie s porovnateľnými emisiami CO2 fosílneho
pôvodu (a za istých podmienok aj mierne vyššími).

Štúdia spol. Eunomia analyzovala emisie oxidu uhličitého zo spaľovní komunálneho odpadu
a rôznych technológií nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a porovnala ich s fosílnymi
zdrojmi energie. Spaľovne komunálneho odpadu s kombinovanou výrobou tepla a elektriny
vykazovali emisie CO2 fosílneho pôvodu porovnateľné s emisiami elektrárne na zemný plyn (viď



obr.). Štúdia predpokladala, že v nasledujúcich desiatkach rokov emisie CO2 fosílneho pôvodu zo
spaľovní odpadov ešte v istej miere narastú, pretože sa bude ďalej zvyšovať relatívny podiel plastov v
komunálnom odpade. (Eunomia, 2006)

Dáta zahŕňajú len priame emisie, nie znečistenie z dopravy, ťažby a nezahŕňa produkciu CO2 z biomasy (ak áno, emisie zo
spaľovní by boli omnoho vyššie). V prípade spaľovní sa tiež nezohľadnili straty energie spôsobené vyplytvaním
recyklovateľných materiálov. Údaje pochádzajú zo spaľovní v Spojenom kráľovstve krátko pred rokom 2006.

Predmetný predpoklad sa ukázal ako korektný. V roku 2011 štátny tajomník pre zmenu klímy Veľkej
Británie na základe dát odhadoval fosílne emisie CO2 z elektriny vyrobenej spaľovaním odpadu v r.
2008 540 g CO2/kWh. Dopyt po plastoch na celom svete stabilne a dlhodobo narastá vďaka ich
vlastnostiam a relatívne nízkej cene. Napríklad dopyt po plastoch vzrástol v 28 členských krajinách EÚ
zo 46 miliónov ton v r. 2010 na takmer 52 miliónov ton v roku 2017 (EEA, 2019). Predpokladá sa, že
výroba plastov sa v najbližších 20 rokoch zdvojnásobí (European Commission, 2018).

V diskusii o energetickom zhodnocovaní sa miestami zanedbáva analýza technológií, ktoré
neprodukujú priamo emisie skleníkových plynov fosílneho pôvodu a sú environmentálne relatívne
šetrné. Energetické zhodnocovanie odpadu nie je len o spaľovniach komunálnych odpadov, alebo
cementárňach. Existuje ďalšie technológie, ktoré vyrábajú energiu iba z biologicky odvodených
materiálov. K najzaujímavejším patrí anaeróbna digescia separovane zbieraného biologického
odpadu.

Čo sa týka zmesového komunálneho odpadu, ktorému sa nepredíde opätovným používaním a
recykláciou, štúdia spoločnosti Eunomia podrobne analyzovala dopady rôznych technológií
nakladania s ním na klímu. Zohľadňovala aj časové hľadisko (napr. spaľovne odpadu uvoľňuje emisie
CO2 odrazu, skládky postupne) a či technológia biogénny CO2 ukladá, alebo uvoľňuje do ovzdušia.
Výsledky hodnotenia technológií nakladajúcich so zbytkovým zmesovým TKO (od najhoršej po
najlepšiu z hľadiska emisií skleníkových plynov):

- Skládka s nízkou mierou zachytenia metánu (25-50%).
- Aeróbna mechanicko-biologická úprava s fluidným spaľovaním horľavých frakcií (CO2).
- Skládka s mierou zachytenia metánu 75%.
- Spaľovňa komunálnych odpadov produkujúca len elektrickú energiu, s vytriedením kovov

k recyklácii.
- Aeróbna mechanicko-biologická úprava s vytriedením kovov a uložením stabilizovaných

odpadov na skládku.



- Anaeróbna mechanicko-biologická úprava s vytriedením kovov a uložením stabilizovaných
kovov na skládku.

- Spaľovňa TKO produkujúca tepelnú energiu, s vytriedením kovov.
- Aeróbna mechanicko-biologická úprava s vytriedením kovov a energetickým zhodnotením

výhrevných odpadov v cementárni (avšak len v prípade, ak takto vyrobené palivo reálne
nahradí fosílne palivo).

- Anaeróbna mechanicko-biologická úprava s vytriedením kovov a plastov k recyklácii
a skládkovaním stabilizovaných odpadov.

Ďalšie závery štúdie spol. Eunomia:
- Recyklácia odpadov je lepšia než ich spaľovanie s využitím energie aj z hľadiska produkcie

emisií skleníkových plynov.
- Spaľovne komunálnych odpadov sú nepravdivo prezentované verejnosti ako zdroje zelenej

energie, aj keď z nemalej časti využívajú palivo fosílneho pôvodu.
- Spaľovne TKO produkujú na jednu kilowatthodinu podobné množstvo CO2 ako elektrárne na

zemný plyn, aj to len v prípade, že sa im podarí predať celý objem energie.
- Nedáva zmysel podporovať technológie spaľovní odpadov, keď máme k dispozícii lepšie

možnosti v odpadovom hospodárstve, akými sú opätovné používanie a prevencia vzniku
odpadov, recyklácia, kompostovanie a anaeróbna digescia.

- Anaeróbna digescia produkuje energiu priamo z biomasy obsiahnutej v odpade, takže je
obnoviteľným zdrojom energie neprodukujúcim emisie CO2 fosílneho pôvodu.

- Z hľadiska emisií CO2 je najlepším spôsob nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
jeho dotriedenie na linke mechanicko-biologickej úpravy za vytriedenia kovov a plastov
a uloženie stabilizovaného odpadu na skládku.

Ďalšia štúdia spol. Eunomia analyzovala vplyvy jednotlivých činností v odpadovom hospodárstve na
klímu. vrátane predchádzanie vzniku odpadov. (Eunomia 2015)

Vplyvy rôznych činností v odpadovom hospodárstve na zmenu klímy (CO2 fosílneho pôvodu)

Ďalšie chyby Správy o hodnotení



- Chýba reálne variantné posúdenie, posúdenie environmentálne a klimaticky šetrnejšej
alternatívy. Formálne predstieranie alternatívy tak, že tou je rovnaká spaľovňa TKO (s rovnakými
ďalšími zariadeniami) len z inej strany areálu predstavuje nedodržanie potreby reálneho variantného
posúdenia zo strany navrhovateľa, ktoré má svoj zmysel a účel v procese posudzovania vplyvov. Bolo
tak znemožnené kľúčové posudzovanie hľadajúce reálne vhodný variant riešenia nakladania
s primárne tuhým komunálnym odpadom v predmetnom regióne. Mali byť posúdené iné,
environmentálne a klimaticky šetrnejšie techniky a technológie riešenia cieľov a úloh odpadového
a obehového hospodárstva dané legislatívou EÚ a SR. Navrhovaná spaľovňa odpadov nie je jedinou
a ani environmentálne najšetrnejšou alternatívou. Relevantnou alternatívou ktorá mala byť
posudzovaná je:

o výraznejší rozvoj predchádzania vzniku odpadov, opätovného používania (v rádovo väčšej
miere než navrhuje spol. Ewia),

o intenzívnejší triedený zber pre recykláciu (s dosahovaním miery recyklácie o niečo vyššej než
bude legislatívne minimum EÚ, teda mierne nad 65 % v roku 2035) a s osobitným dôrazom
na triedenie a materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRKO),

o na riešenie zvyškového nerecyklovaného odpadu využiť technológiu materiálového
zhodnocovania s biologickou úpravou (Materials Recovery, Biological Treatment MRBT)
primeranej veľkosti, alebo (v trochu environmentálne horšom prípade) na mieru šitú
anaeróbnu mechanicko-biologickú úpravu s vytriedením kovov a plastov k recyklácii
a skládkovaním stabilizovaných odpadov – MBÚ, ktorá v štúdii spol. Eunomia vyšla zo
všetkých technológií nakladania so zvyškovým nerecyklovaným TKO klimaticky najšetrnejšie
(v dobe keď ešte MRBT nebola rozvinutá). Technológia MRBT – materiálové zhodnocovanie
a biologická úprava je proces predúpravy zmesového odpadu pred zneškodnením, s cieľom
získať viac suchých materiálov na recykláciu a minimalizovať skleníkové plyny a ďalšie
emisie produkované skládkovaním stabilizáciou organickej frakcie procesom podobným
kompostovaniu. Podľa dostupnej odbornej literatúry predstavuje takéto riešenie klimaticky
a environmentálne šetrnejšiu alternatívu, vytvárajúci viac pracovných miest.

Toto je moja zásadná výhrada k predloženej dokumentácii o hodnotení vplyvov na životné
prostredie a chybou, ktorá deformuje pohľad v rámci posudzovania a rozhodovania o danej veci.
Žiadam dopracovať posúdenie o alternatívne riešenie nakladania s predmetnými druhmi odpadov
v zmysle vyššie uvedených pripomienok.

Nekorektný, manipulatívny prístup navrhovateľa k variantným riešeniam je vidieť aj v kapitole 18 na
strane 108 o nultom variante (ak by sa daná činnosť nerealizovala. Navrhovateľ nepravdivo podsúva
falošný výber údajne výlučne len medzi skládkou a spaľovňou, čo nie je pravda. Pre riešenie
problémov odpadového hospodárstva máme k dispozícii mnoho rôznych technológií, okrem
prevencie a recyklácie ich máme pomerne mnoho na pre nakladanie so zmesovým nerecyklovaným
odpadov resp. je možné ich rôzne kombinovať (MRBT, MBÚ, MHT, anaeróbna digescia bioodpadov,
kombinácie týchto technológií atď.). Argumentácia navrhovateľa skládkami je zavádzajúca, pretože
podiel skládkovania sa pre prísne legislatívne predpisy výrazne znižuje a bude prudko klesať miere
až na max. 10% do roku 2035. Skládky odpadov budú výrazne klesať na minimum pre sprísňovanie
legislatívy (a na tento pokles si môžeme vyberať z rôznych prístupov, techník a technológií), to nie je
zásluha spaľovní a ani na to nutne nepotrebujeme budovať nové veľkokapacitné spaľovne TKO.
Posudzovať sa majú varianty ktoré nás postupne dostanú na zníženie skládkovania na 10 % do r. 2035
klimaticky a environmentálne najšetrnejším spôsobom. To sa v predloženej dokumentácii
navrhovateľa žiaľ nestalo.

Taktiež v kapitole 18 na strane 108 o nultom variante nekorektne tvrdí, že ak by sa navrhovaná
činnosť nerealizovala, ostalo by nakladanie s odpadmi v riešenom regióne postavené na systéme
lineárnej ekonomiky a že navrhovaný projekt CCE údajne prináša riešenie pre prechod od lineárnej



k cirkulárnej ekonomike. To ale nie je pravda, spaľovňa odpadov s využitím energie nie je súčasťou
obehového hospodárstva ani podľa odborných prác ani skúseností z praxe (viď iné časti mojich
pripomienok). Spaľovňa TKO s využitím energie je ukážkovým príkladom lineárnej ekonomiky. Ako
drahé, neflexibilné a centralizované zariadenie naopak na dlhú dobu, desiatky rokov, uzamkne
dotknutú oblasť v linerálnej ekonomike založenej na vzorci „vyrob spotrebuj a zahoď (a vytvor toxický
popolček, škvaru a značné emisie skleníkových plynov)“.

- V Správe o hodnotení chýba akékoľvek zohľadnenie konkurenčných, už existujúcich kapacít
na energetické zhodnotenie (zložiek) komunálnych a priemyselných odpadov. Tie by boli napr. pre
vytriedené ale nerecyklované odpady miestami vhodnejším zariadením pre energetické
zhodnotenie pre ich vysokú výhrevnosť, kalorickú hodnotu. Toto tiež vôbec nie je zvážené
v predloženej Správe o hodnotení. Žiadam sa s tým vysporiadať. Kapacity pre energetické
zhodnocovanie odpadov sú na Slovensku v súčasnosti sú v prípade spaľovní TKO s využitím energie
285 000 ton odpadov ročne. Spolu s kapacitami cementární je to 605 000 ton odpadov ročne.
Technické kapacity pre energetické zhodnocovanie odpadov predstavujú približne 12 % v prípade
spaľovní TKO a približne 15 % v prípade cementární, spolu 27 % TKO. To je dnes viac ako
potrebujeme (max.25 %). Istým krátkodobým obmedzením z hľadiska najbližších niekoľkých rokov sú
súčasné výrobné kapacity TAP na úrovni približne 120 tisíc ton, na ich navýšení sa pracuje na úrovni
súkromnej sféry aj štátnej správy. Vzhľadom na prevládajúci dovoz TAP z iných krajín do cementární
v SR je tiež potrené využiť ekonomické a legislatívne nástroje pre obmedzenie tohto dovozu. Pre
väčšinu hlavných prúdov TKO sú dostupné recyklačné zariadenia a EÚ začína pracovať na ich rozvoji
(napr. cieľ 4 násobného zvýšenia kapacít na triedenie a recykláciu plastového odpadu do roku 2030).

- V kapitole 3 na str. 114 a 115 sa navrhovateľ nevysporiadal so zraniteľnosťou navrhovanej
činnosti voči zmene klímy. Z textu je zrejmé, že navrhovateľ téme nerozumie. Zraniteľnosť
navrhovanej činnosti voči zmene klímy je funkciou expozície na dopady zmeny klímy, jeho citlivosti a
adaptívnej kapacity vysporiadať sa s negatívnymi vplyvmi. Nikde v SoH nevidieť ani náznak takéhoto
posúdenie. Nie je posúdená ani expozícia, ani citlivosť na dopady a ani adaptívna kapacita vyrovnať
sa s nepriaznivými dôsledkami. V čase zvyšovania teploty prízemnej vrstvy atmosféry a následných
negatívnych vplyvov napr. v podobe rastúcej častosti a intenzity extrémnych prejavov počasia je
potrebné analyzovať a posúdiť tieto vplyvy. Žiadam doplniť tieto informácie do dokumentácie.

- Zvozová štúdia chybne započítava aj niektoré opakovane použiteľné a recyklovateľné druhy
odpadov do množstva odpadov ktoré bude spaľované. Nesúhlasím s uvedením recyklovateľných
odpadov a opätovne použiteľných produktov v tabuľke č. 1 „Odpady smerujúce do zariadenia na
energetické zhodnocovanie odpadu“ a žiadam o nepovolenie resp. obmedzenie ich spaľovania,
konkrétne:

o 07 02 13 odpadový plast
o 17 02 03 (aj vzhľadom na opatrenia pre zvýšenie obehovosti v stavebnom sektore)
o 20 03 07 objemný odpad – časť z neho je opraviteľná, renovovateľná a mala by byť

predmetom opätovného používania a to v miere rádovo vyššej, než 0,003 % navrhovaná
v predloženej Správe o hodnotení (len 4 tony zo 130 000 ton prijímaných odpadov)

V tejto veci pripomínam cieľ Stratégie EÚ pre plasty (2018) uvádzajúci, že všetky plastové obaly v EÚ
opakovane použiteľné, alebo recyklovateľné nákladovo efektívnym spôsobom, viac ako 50 %
plastového odpadu v EÚ sa má recyklovať a kapacity na triedenie a recykláciu sa zvýšia 4 x a to všetko
do roku 2030, teda len 4 roky po zamýšľanom spustení spaľovne odpadov pri Šali do prevádzky.
Tomu je potrebné prispôsobiť aj predpoklady o druhoch a množstvách odpadov získavaných do
navrhovanej spaľovne TKO.

- Predložená SoH pracuje s neúplnými dátami. Ako uvádza navrhovateľ v jej kapitole č. 6 cit.
„Nejedná sa o koncovým zoznam odpadov, pre účely štúdie boli vybraté druhy odpadov s
najvýznamnejšou produkciou“. Bez jasného vymedzenia druhov odpadov (v konkrétnej oblasti), ktoré



chce navrhovateľ spaľovať s využitím energie nie je možné posúdiť ani dostatok vstupnej suroviny pre
predmetné zariadenie, ani environmentálnu a legislatívnu prijateľnosť spaľovania predmetných
druhov odpadov (napríklad recyklovateľnosť). Nie je zrejmé ako môže navrhovateľ presviedčať
zainteresovaných, že Zvozová štúdia údajne jednoznačne preukázala dostatok vstupného odpadu
v množstve 100 000 ton/rok pre ZEVO z navrhovaného zvozového regiónu a argumentovať presnými
číslami o množstve komunálnych odpadov ktoré budú ZEVO k dispozícii v roku 2035 (pri plnení cieľov
recyklácie v miere 65 % recyklácie), keď nepracuje s úplnými a jasnými vstupnými dátami. Žiadam
o upresnenie týchto informácií.

Záver

Z vyššie uvedených dôvodov nesúhlasím so zámerom výstavby „Centrum cirkulárnej ekonomiky
Šaľa“ zameraného na spaľovanie odpadov s využitím energie a žiadam o vydanie nesúhlasného
stanoviska v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Navrhovaná spaľovňa odpadov s využitím energie pri Šali by každý rok vyprodukovala veľké množstvo
skleníkových plynov - 47 677 ton fosílneho CO2 podľa výpočtov navrhovateľa. Toto sú nadpriemerne
vysoké emisie skleníkových plynov aj v porovnaní s niektorými inými spaľovňami, nehovoriac
o environmentálne šetrnejších alternatívach. Dotknutá oblasť si však môže vybrať aj z
dostupných klimaticky šetrnejších riešení problémov odpadového a obehového hospodárstva.

Vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie sú posúdené miestami nedostatočne,
alebo sú podcenené. Zámery pre monitorovanie toxických látok sú nepostačujúce.

Toxické látky – plánovaná spaľovňa odpadov s využitím energie tak, ako je opísaná v SoH, nebude v
súlade s najlepšími dostupnými technikami.

Navrhovateľ nezohľadnil ciele a opatrenia nových strategických dokumentov EÚ a nekorektne
interpretoval ciele rámcovej smernice o odpade.

Navrhovaná spaľovňa odpadov s využitím energie predstavuje vážne riziko potláčania resp.
zanedbávania obehového hospodárstva, prevencie, triedeného zberu, recyklácie a ďalších
environmentálne šetrnejších alternatív v dotknutej oblasti. Vzhľadom na jej vysoké náklady ktoré by
bolo potrebné splatiť, neflexibilnosť a dlhú životnosť môže dotknutý región uzamknúť na desaťročia
do ekonomicky a environmentálne nevýhodných podmienok.

Pri zreálnení niektorých predpokladov navrhovateľa a oprave nedostatkov vo výpočte dostupnosti
odpadov z dát vyplýva, že navrhovaná spaľovňa by nemala dostatok odpadov vo výhľadovom roku
2035 v žiadnom z variantov, ktoré boli prepočítané.

Žiadam, aby bola dokumentácia vrátená na prepracovanie podľa vyššie uvedených pripomienok a aby
sa posúdil environmentálne šetrnejší variant, zameraný na prevenciu, opätovné používanie,
intenzívny triedený zber a recykláciu s a úpravu zvyškového odpadu MRBT technológiou



Príloha

1. Príklady potláčania triedeného zberu a recyklácie zariadeniami na
spaľovanie odpadov s využitím energie v Európe

Samosprávy miest sú uviaznuté v dlhodobých zmluvách, pretože obnovenie počiatočných investícií
do výstavby spaľovní môže trvať desaťročia.

Španielsko: Palma de Mallorca odrádzala od recyklácie a dováža odpad, aby amortizovala náklady na
svoju novú spaľovňu. V roku 2011 podpísala miestna vláda Palma de Mallorca 30-ročnú zmluvu na
rozšírenie spaľovne Son Reus. Po rozšírení je kapacita spaľovne asi o 200 000 ton vyššia ako množstvo
odpadu vyprodukovaného na ostrove. Ak spaľovňa odpadov nebude prevádzkovaná s dostatočne
naplnenou kapacitou, nezíska späť masívne investície do jej výstavby. Zástupcovia spaľovne preto
vyzvali vládu, aby zvýšila poplatky za odpad. Aby sa tomu zabránilo, vláda sa rozhodla dovážať odpad
na spálenie. Ďalej odmietla podporu pre recykláciu, pretože musí dodať spaľovni čo najviac odpadu,
aby sa nezvýšili poplatky za odpad. Ak sa obec na Malorke rozhodla znížiť alebo recyklovať odpad,
musela zaplatiť za odpad, ktorý spaľovňa nedostala. (Eza 2012, Simon 2012)

Spojené kráľovstvo: V roku 1998 podpísala miestna verejná správa grófstva Kent 25-ročnú zmluvu so
spoločnosťou prevádzkujúcou spaľovňu odpadu Kent Enviropower. Odhaduje sa, že okres stratil 1,6
milióna dolárov ročne spaľovaním materiálov, ktoré by sa inak mohli recyklovať, kvôli ročnej kvóte na
množstvo odpadov požadovanej spaľovňou. Zástupca miestnej verejnej správy K. Ferrin sa vyjadril, že
napriek nevýhodám ktoré sa objavili sa zaviazali zmluvou, z ktorej sa nemôžu dostať. (UKWIN 2008)

Škótsko: S cieľom dodávať palivo do spaľovne, miestna verejná správa oblaati Dumfries a Galloway
informovala obyvateľom, aby sa viac nezaoberali separovaním odpadu. Miestna verejná správa sa
rozhodla zastaviť svoj program triedeného zberu pre recykláciu, aby sa všetok odpad z regiónu mohol
dostať do zariadenia na mechanicko biologickú úpravu, ktoré produkuje palivo pochádzajúce z
odpadu, ktoré sa má spaľovať. Palivo získané z odpadu sa prepravovalo do Walesu do cementární,
kým sa neďaleko závodu nepostavila spaľovňa. Miestna verejná správa následne rozhodla odvážať
všetok svoj odpad do tohto zariadenia, prestala podporovať recykláciu a zaslala obyvateľom
informáciu, že separovaný zber papiera pre recykláciu sa zastaví. (Robertson 2013)

Spaľovne odpadov súťažia z veľkej časti o rovnaké recyklovateľné materiály ako recyklačné
podniky.

Nemecko: V roku 2007 Dr. Helge Wendenburg, nemecký generálny riaditeľ Ministerstva životného
prostredia uviedol, že je potrebné zabezpečiť, aby sa nestrácala energia z recyklácie papiera pre
snahu spaľovní získavať dostatok odpadov“.

Spojené kráľovstvo: V septembri 2012 vyzvala Konfederácia papierenského priemyslu v Spojenom
kráľovstve vládu k postupnému ukončeniu dotácií pre spaľovne, pretože konkurujú recyklácii
rovnakých materiálov: Dotácie na produkovanie energiu z odpadu by sa mali zrušiť, pretože ohrozujú
dodávky surovín papierenského priemyslu - recyklované vlákna. (Confederation of Paper Industries
UK 2012, Letsrecycle.com 2007)

Spaľovne odpadu ohrozujú živobytie recyklátorov.



Holandsko: Holandský recyklačný priemysel hlási hrozbu pre pracovné miesta zo strany spaľovne. V
roku 2009 zaslalo niekoľko recyklačných spoločností v Holandsku otvorený list ministrom
hospodárstva a bývania, územného plánovania a životného prostredia, ktorí boli znepokojení
konkurenciou, ktorú predstavuje priemysel spaľovní. Spoločnosti sa sťažovali, že nadmerná kapacita
spaľovní odpadu v krajine viedla k zníženiu účtovaných poplatkov, a preto sa samosprávy rozhodli
namiesto recyklácie spaľovať. Spoločnosti vyzvali vládu na ochranu recyklačného priemyslu a jeho 80
000 zamestnancov, aby splnili holandskú environmentálnu víziu podpory recyklácie spaľovaním.
(Recycling Netwerk 2009)

Štúdia z roku 2009 uviedla, že Európa každoročne vyhadzuje zdroje v hodnote viac ako 6 miliárd
dolárov spaľovaním a skládkovaním odpadových materiálov, ktoré je možné recyklovať. (FoE Europe
2009)

Regióny a mestá v Európe a v SR, ktoré majú vysokú mieru spaľovania odpadu,
spravidla triedia a recyklujú menej

Príklady zo Slovenska

Mesto Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2019 (%)
Bratislava (spaľovňa TKO) 31,3
Košice (spaľovňa TKO) 29,3
Nesvady 85,96
Palárikovo 63 (2014)
Imeľ 60,5
Senica 54,8
Kysucké Nové Mesto 54,5
Stará Ľubovňa 54,3
Fiľakovo 54,2
Banská Bystrica 53,4
Dubnica nad Váhom 52,3
Stará Turá 51,7
Šaľa 41,4
Slovensko (priemer) 38,5
Tabuľka poukazuje na podpriemernú mieru triedeného zberu pre recykláciu v oboch mestách so spaľovňou komunálnych
odpadov oproti priemeru SR a výrazne nižšiu mieru oproti mestám, ktoré sa viac zamerali na rozvoj triedeného zberu resp.
materiálového zhodnocovania niektorých jeho zložiek. Neexistencia spaľovne komunálnych odpadov sama o sebe
nezaručuje vysokú mieru triedeného zberu pre recykláciu, alternatívou s ktorou v tabuľke porovnávame dve mestá so
spaľovňami TKO sú tie, ktoré sa výraznejšie zamerali na triedený zber pre materiálové zhodnotenie.
(internetové stránky uvedených miest a obcí podľa § 4 odsek 6 zákona 329/2018, Eurostat 2021)

Príklady z Európy

Dánsko

Údaje o nakladaní s odpadmi z domácností aj z Dánska ukazujú, že regióny s vyššou mierou
spaľovania odpadov majú nižšiu mieru recyklácie a naopak regióny z ktorých putuje menej odpadov
na spaľovanie vykazujú vyššiu mieru recyklácie. (Waste Centre Denmark, 2005) Napríklad miera
recyklácie v Dánsku buď stagnovala alebo rástla len pomaly a dosahuje s ťažkosťami približne
priemernú úroveň EÚ (Eurostat 2021) a výrazne zaostáva za najlepšími krajinami a regiónmi EÚ, ako
je napríklad Flámsko v Belgicku, ktorého takmer ¾ odpadu z domácností sú predmetom opätovného
používania, recyklácie alebo kompostovania a úspešne sa mu podarilo aj stabilizovať tvorbu odpadu.

Miera recyklácie regiónov v Dánsku v rokoch 2012 – 2016



Capital
Region

Central
Denmark
Region

North
Denmark
Region

Zealand
Region

Southern
Denmark
Region

2012 20,0% 30,0% 23,0% 26,0% 26,0%
2014 30,0% 37,0% 27,0% 26,0% 34,0%
2016 33 % 40 % 28 % 37 % 37 %
(OECD 2019) V Dánsku sa skládkuje v posledných rokoch len 1 - necelé 2% komunálnych odpadov, ostávajúci podiel
v tabuľke v zásade patrí materiálovému zhodnocovaniu.

Podiel nakladania s odpadom z domácností Dánska v roku 2005
Región Recyklácia Spaľovanie Skládkovanie

Capital Region of Denmark 21 % 77 % 2 %
North Denmark Region 29 % 63 % 8 %
Region Zealand 31 % 59 % 10 %
Central Denmark Region 40 % 53 % 7 %
Region of Southern Denmark 41 % 52 % 6 %
V roku 2005 bolo odpadové hospodárstvo trochu viac diverzifikované medzi viaceré spôsoby nakladania a môžeme teda
vplyv spaľovania posudzovať aj v tejto mierne odlišnej situácii. Aj tieto dáta potvrdzujú, že regióny s väčšou mierou
spaľovania dosahovali nižšiu mieru recyklácie. (Waste Centre Denmark, 2005)

Ako Dánsko smeruje k väčšej miere recyklácie a menšej miere spaľovania, zápasí s problémom
nadmerných kapacít pre spaľovanie odpadov s využitím energie. To predstavuje problém, pretože
náklady na spaľovanie sa výrazne zvyšujú, ak sa spaľuje menej odpadu než bolo projektované pre
dané zariadenie na spaľovanie odpadov s využitím energie. Dánsko to zatiaľ čiastočne rieši aj
dovozom veľkého množstva odpadov, najmä vo forme paliva pochádzajúce z odpadu (RDF) do
spaľovní s využitím energie, aby ich mohol prevádzkovať efektívne. Dovoz týchto odpadov na
spaľovanie sa zvýšil z 267 000 ton v roku 2014 na 351 000 ton v roku 2016, keď predstavoval až 10%
spaľovaného odpadu. A keďže krajiny z ktorých Dánsko dováža si riešia svoje vlastné kapacity, hrozí,
že niektoré spaľovne môžu byť donútené skončiť pred koncom svojej očakávanej životnosti. Spaľovne
odpadu boli financované väčšinou z verejných zdrojov vo forme pôžičiek a záruk na úrovni samospráv.
(OECD 2019)

Spojené kráľovstvo

Prvých deväť distriktov v spaľovaní odpadov je priemerných v recyklácii, ukázali dáta v roku 2011.
Údaje britského ministerstva životného prostredia, výživy a vidieckych záležitostí (DEFRA) ukazujú, že
žiaden z deviatich okresov, ktoré spaľovali najviac, sa nenachádzalo v top 100 recyklačných
distriktoch. (Defra 2011)

Poradie
v spaľovaní
odpadov

Spaľovanie Recyklácia Poradie
v recyklácii
medzi distriktmi

Council of the Isles of Scilly 1 80 20 120
Westminster City Council 2 78 13 123
Lewisham LB 3 74 17 122
Birmingham City Council 4 71 24 118
Slough Borough Council 5 63 30 107
Western Riverside Waste
Authority

6 62 24 117

Portsmouth City Council 7 62 28 114
Kirklees MBC 8 60 35 103
Southampton City Council 9 60 25 116
(Defra 2011)



2. Príklady negatívneho vplyvu spaľovní odpadov na klímu

Dánsko

a) Podcenenie emisií skleníkových plynov zo spaľovania odpadov sa môže krajine vypomstiť, ako
ukazuje prípad z Dánska. Technická univerzita Dánska (DTU) v roku 2011 vo svojej štúdii zistila, že
v Dánsku uvoľňuje spaľovanie odpadov dvojnásobné množstvo CO2 oproti dovtedajším odhadom
(a pravdepodobne tak činili už mnoho rokov dozadu), hlavne zo spaľovania plastového odpadu
z domácností. Zdokumentovala, že v komunálnom odpade spaľovanom dánskymi samosprávami je
dvojnásobne viac plastov ako sa predtým predpokladalo. To súviselo s problémami Dánska vo
veci prekračovania cieľov znižovania emisií CO2 podľa Kjótskeho protokolu (Rámcového dohovoru
OSN o zmene klímy). (The Copenhagen Post 2011)

b) Dánsky minister pre klímu Dan Jørgensen minulý rok upozornil, že ak má Dánsko dosiahnuť
klimatickú neutralitu a environmentálnu transformáciu, bude musieť zvýšiť recykláciu a znížiť
množstvo spaľovaného odpadu. Verejná správe v súčasnosti diskutuje, ako môže krajina znížiť počet
spaľovní odpadov a obmedziť dovoz cudzieho odpadu. (EUWID 2020)
Vláda stanovila sektoru odpadov termín na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2030.
Predpokladá sa, že bez úsilia o zníženie emisií dánske zariadenia na energetické zhodnocovanie
odpadov vyprodukujú približne 1,5 milióna ton CO2 ekv. v roku 2030, alebo takmer 4 % z ich
celkového množstva v krajine. Za veľkým množstvom produkovaného CO2 spaľovňami odpadov,
zariadeniami na energetické zhodnocovanie je do značnej miery plastový odpad a dánska vláda preto
chce, aby sa vylúčilo 80 % plastov z prúdu reziduálneho odpadu a odkloniť tento druh odpadu zo
zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov. Podľa súčasných odhadov je množstvo plastového
odpadu spáleného v Dánsku 370 000 ton ročne. Dánsko dnes dováža odpad – palivo vyrobené
z odpadu (RDF) zvyčajne s vyšším obsahom plastov (zdroja fosílneho uhlíka) ako domáce odpady, aby
sa naplnili nadmerné kapacity v spaľovniach, čo tiež následne zvyšuje emisie skleníkových plynov. To
všetko nezodpovedá dánskym klimatickým cieľom. Reakciou Dánsko je plán v nasledujúcom desaťročí
znížiť kapacity spaľovania odpadov o 30 %, zaviesť recyklačný systém s 10 rôznymi prúdmi odpadu a
znížiť množstvo odpadu, ktorý dováža. (EUWID 2020, Schaart 2020)

Holandsko

Dánsko nie je jediné v snahe obmedziť dovoz paliva z odpadov (RDF) pre energetické zhodnocovanie.
1. januára nadobudol účinnosť holandský zákon, ktorým sa na dovoz rozšírila súčasná „daň zo
spaľovania odpadu“ vo výške približne 32 EUR za tonu. (EUWID 2020)

Švédsko

Švédsko zaviedlo v apríli tohto roku spotrebnú daň v súčasnosti necelých 7 EUR za tonu. (EUWID
2020)

V Bratislave 27. 2. 2021

Ing. Ladislav Hegyi RNDr. Jindřich Petrlík
environmentalista, riaditeľ programu Toxické látky a odpady o. z. Arnika
odborný poradca poslanca odborný poradca siete International Pollutants
Európskeho parlamentu M. Hojsíka Elimination Network (IPEN) pre dioxíny a odpady
pre oblasť životného prostredia
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