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Vyzývame Trenčiansky kraj, aby neplánoval rozšírenie ťažby hnedého uhlia na Hornej Nitre

Slovenský ochranársky snem žiada poslancov a poslankyne Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby:
I. neschválili predložený Návrh ÚPN VÚC Trenčiansky kraj, Zmeny a doplnky č. 3 https://www.tsk.sk/uradna-tabula/vseobecne-zavazne-nariadenia-vzn/navrhy-na-pripomienkovanie/navrh-vseobecne-zavazneho-nariadenia-tsk-c.-7-2018.html?page_id=477985 ,
II. uložili úradu TSK obstarať úpravu Návrhu ÚPN VÚC, Zmeny a doplnky č. 3 so záväzným regulatívom nepovoľujúcim rozšírenie ťažby hnedého uhlia a s ním súvisiace prekládky rieky Nitry a železnice v úseku Nováky – Koš.
Existuje na to viacero závažných dôvodov:
Európska komisia vedie konanie o posúdení prípadnej nedovolenej štátnej pomoci pre Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) cez Slovenské elektrárne (SE) pod č. SA.38372. "Brusel rieši sťažnosť mimovládky na dotovanie slovenského uhlia." Energia.sk. N.p., n.d. Web 29. máj 2017, http://energia.sk/dolezite/elektrina-a-elektromobilita/brusel-riesi-staznost-mimovladky-na-dotovanie-domaceho-uhlia/22741/" http://energia.sk/dolezite/elektrina-a-elektromobilita/brusel-riesi-staznost-mimovladky-na-dotovanie-domaceho-uhlia/22741/ Prípadné rozhodnutie konštatujúce neoprávnenosť štátnej pomoci (či už voči výrobcovi elektriny spaľujúcemu domáce uhlie, alebo voči samotnému navrhovateľovi zámeru ťažby v 12. ťažobnom poli) bude mať v zmysle európskej legislatívy závažné následky vo vzťahu k možnostiam ďalšieho využívania uhlia na výrobu elektriny.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ukončil vyšetrovanie v oblasti výroby elektriny z hnedého uhlia so záverom, že cena elektriny vyrobenej z domáceho uhlia je za posledné roky viac ako dvojnásobná voči trhovej cene elektriny, ktorá je určená ako ročný priemer spotovej ceny elektriny na trhu a bez podpory, resp. dotačných mechanizmov by na trhu bola nepredajná. http://www.antimon.gov.sk/5278-sk/pmu-sr-ukoncil-presetrovanie-v-oblasti-vyroby-elektriny-z-hnedeho-uhlia/ 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre zámer „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I“ https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/exploatacia-uhlia-v-12-tazobnom-poli-dp-novaky-i-  nie je ukončené na národnej ani na medzinárodnej úrovni. Ministerstvo životného prostredia SR v rozsahu hodnotenia podľa § 30 ods. 1, 2, 3 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky“ zo dňa 16. 11. 2017 určilo na podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) a všetky varianty riešené v zámere.
Finančné prostriedky by mali byť použité na udržateľný rozvoj regiónu. 
Predpokladané náklady súvisiace s uvoľnením povrchu 12. ťažobného poľa v DP Nováky I. sa podľa zvolených alternatív preložiek rieky Nitra a železničnej trate pohybujú v rozmedzí 27,8 – 30,2 mil. eur. https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/exploatacia-uhlia-v-12-tazobnom-poli-dp-novaky-i-  Ďalšie náklady vzniknú v súvislosti s otvárkou bane a prípravou ťažobných prác. 
Historicky najnižšia nezamestnanosť v SR http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2018.html?page_id=771790  vytvára predpoklady pre spravodlivú transformáciu a hospodársku reštrukturalizáciu regiónu.
Štúdia Spoločného výskumného centra Európskej komisie odhadla celkový spoločenský prínos útlmu elektrárne Nováky (ENO) a uhoľných baní na minimálne 160 až 170 mil. eur v prvom roku po ukončení prevádzky. https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf   Vo výpočte nie sú zohľadnené náklady na demoláciu, povrchovú a podpovrchovú úpravu bývalých baní, keďže budú závisieť od ich ďalšieho využitia a od finančných zdrojov na pokrytie kapitálových a operatívnych výdavkov. Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR a Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR konštatujú v revízii výdavkov na životné prostredie z júla 2017, že postupné utlmenie výroby elektriny z uhlia prinesie zdravotné benefity vo výške 500 mil. eur ročne Na základe údajov z roku 2015 pred modernizáciou a odstavením dvoch blokov ENO.  a nižšie výdavky pre odberateľov elektriny o 100 mil. eur ročne. Z monitorovaných priemyselných firiem produkovali elektrárne v Novákoch, spaľujúce domáce hnedé uhlie, až 72 % oxidu siričitého a 8 % prachových častíc. http://www.minzp.sk/iep/publikacie/revizia-vydavkov/  Utlmenie ťažby by znížilo emisie CO2 o 5 – 7 %. http://www.minzp.sk/iep/publikacie/revizia-vydavkov/   https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf  
Najväčším odberateľom hnedého uhlia z produkcie HBP sú SE, resp. ENO. V roku 2015 to bolo až 94 % produkcie HBP. "Finančné správy." Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Web. 20. mar. 2017, http://www.hbp.sk/index.php/sk/spolocnost/financne-spravy Priemerný vek uhoľných elektrární v EÚ je 35 rokov. Novácka elektráreň má viac ako 54 rokov https://www.seas.sk/elektrarne-novaky  a je podľa SE morálne zastaraná. http://energia.sk/spravodajstvo/elektrina-a-elektromobilita/energia-elektraren-novaky-mozno-od-roku-2017-odstavia-ak-urso-nezmeni-vyhlasku/21183/  HBP začalo od 7. 11. 2016 kvôli poruchovosti elektrárne ENO spaľovať uhlie v rámci tzv. „prevádzkového pokusu“ v odstavenom treťom bloku, ktorý nespĺňa emisné normy EÚ. "Region 10 - Prevádzkový pokus na 3. bloku Elektrárne Nováky vo všetkých súvislostiach." YouTube. Televízia Prievidza, 20. mar. 2017. Web 23. mar. 2017, https://www.youtube.com/watch?v=i2M4XnQyg6g&t=7s Aj napriek tomu, že HBP počas štyroch mesiacov takto spálili približne 200 000 ton hnedého uhlia "Region 10 - Prevádzkový pokus na 3. bloku Elektrárne Nováky vo všetkých súvislostiach." YouTube. Televízia Prievidza, 20. mar. 2017. Web. 23. mar. 2017, https://www.youtube.com/watch?v=i2M4XnQyg6g&t=7s, v roku 2016 sa SE a HBP nepodarilo vyprodukovať množstvo elektrickej energie zadané príslušným nariadením Ministerstva hospodárstva SR. "Uhoľné Nováky vlani nesplnili predpísaný objem dodávky elektriny." Feb. 2017. http://energia.sk/dolezite/elektrina-a-elektromobilita/uholne-novaky-vlani-nesplnili-predpisany-objem-dodavky-elektriny/22751/
Minister životného prostredia listom informoval primátora Partizánskeho, že dosiahnutá úroveň emisií oxidu siričitého počas „prevádzkového pokusu“ prekračovala úroveň emisného limitu desaťnásobne. http://www.energia.sk/spravodajstvo/elektrina-a-elektromobilita/oxidy-siry-pri-prevadzkovom-pokuse-na-eno3-mali-prekracovat-emisne-limity/24046/?infoservis=1784 

Za zváženie našej výzvy Vám vopred ďakujeme.
11. 4. 2018
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