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Návrh uznesenia

I.
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

A. žiada
ministra životného prostredia Slovenskej republiky
aby pre obyvateľov mestských častí hl. mesta SR Bratislavy (Vrakuňa, Ružinov, Podunajské
Biskupice), ktorých zdravie a život je ohrozený kontamináciou podzemných vôd zo skládky
nebezpečného a toxického odpadu vo Vrakuni, zabezpečil bezplatné testovanie vzoriek vody
zo studní a prameňov na známe nebezpečné látky, kontaminujúce podzemné vody zo zdrojov
tejto skládky.

Odôvodnenie
Nebezpečná skládka chemického odpadu, ktorá zostala pod zemou po bývalých Chemických
závodoch Juraja Dimitrova na území mestskej časti Vrakuňa, predstavuje ohrozenie života
a zdravia pre obyvateľov v lokalitách, kde kontaminačný mrak z tejto skládky zamoruje
zásoby podzemných vôd na území Bratislavy a priľahlých obcí.
Podľa dostupných informácií, potvrdených oficiálnymi meraniami, do podzemných vôd
z tejto skládky unikajú tetrachlóretén, mangán a ďalšie ťažké kovy, pesticídy, herbicídy, PCB,
benzény, arzén, a ďalšie látky, ktorých hodnoty na niektorých miestach viacnásobne
presahujú povolené normy vo vode. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ide
až o 400 rôznych chemických látok, ktorých prítomnosť bola zistená.
Tieto chemické látky môžu spôsobovať vážne ujmy na zdraví obyvateľov, v krajných
prípadoch pri dlhodobom pôsobení aj smrť. Ide o karcinogény, ktorých pôsobenie spúšťa
rakovinové ochorenia, o ťažké kovy, ktoré spôsobujú otravu, psychózy a v krajnom prípade
sú spúšťačom i Parkinsonovej choroby, a podobne.
Obyvatelia mestských častí Vrakuňa, Ružinov a Podunajské Biskupice už preto boli vyzvaní,
aby nepoužívali vodu zo studní, a to ani na polievanie záhrad.
Uvedená výzva prichádza v čase, keď po dlhých rokoch upozorňovania začína byť problém
nebezpečnej vrakunskej skládky konečne riešený. Na druhej strane však nedostatok
dostupných dát a informácií vyvoláva odôvodnené obavy u všetkých obyvateľov mestských
častí, ktoré sú dôsledkami unikajúcej kontaminácie z tejto skládky postihnutí.
V záujme ochrany zdravia a života obyvateľov týchto mestských častí, zmiernenia paniky,
odstránenia obáv, a zistenia skutočného stavu, žiadame preto ministra životného prostredia
Slovenskej republiky, aby zabezpečil bezplatné testovanie vôd zo studní a z prameňov na
území troch mestských častí, postihnutých kontamináciou zo skládky, aby obyvatelia vedeli
overiť riziká v lokalite svojho bydliska.
Táto žiadosť politickou výzvou poslancov zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej
republiky. Jej cieľom nie je znehodnotiť snahy o riešenie problému skládky nebezpečného
odpadu vo Vrakuni – naopak, je predložená v rámci toho, že po rokoch upozorňovania
konečne prichádza k riešeniu tohto vážneho problému. To si však zároveň žiada i veľmi
zodpovedný prístup k informovaniu verejnosti a obyvateľov, a maximálnu ústretovosť voči
nim.

