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Vážení občania!
Začalo sa to výstavbou chemickej fabriky v druhej polovici päťdesiatych rokov. Pokračovalo 

Vodným dielom Selice a ďalšími stavbami, ktoré vážne poznačili životné prostredie v našom 
regióne. Ani pri jednej z týchto stavieb sa nás obyvateľov na náš názor príliš nepýtali a my sme 
si na to, že tu sú, už pomaly zvykli. A teraz je tu ďalšia hrozba. 

V katastri obce Selice, ale na pravom brehu rieky Váh, z ľavej strany cesty v smere od Šale 
do Vlčian, len niekoľko sto metrov vzdušnou čiarou severne od obce obchodná spoločnosť 
SPV Dálovce, s. r. o. so sídlom Bratislava, Popradská ul. č. 71, plánuje postaviť „zariadenie na 
vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou“, zrozumiteľne 
povedané – chce postaviť akoby „reaktor“, v ktorom sa ako palivo bude používať komunálny 
odpad a spaľovať pri teplote cca 5000 stupňov Celzia. Odpad sa sem bude zvážať zo širokého 
okolia, možno aj zo zahraničia, keďže ročnú kapacitu má mať v množstve do 100 000 ton 
/jedna priemerne veľká obec v súčasnosti vyprodukuje za rok asi 1000 ton komunálneho od-
padu/. Stanovisko obce Selice nie je známe. Obecné zastupiteľstvá obcí Vlčany, Žihárec, Ne-
ded jednoznačne vyjadrili s týmto zámerom nesúhlas, a neskoršie sa pripojili k nim i zástup-
covia obcí Tešedíkovo, Diakovce a Zemné. 

Technológia, ktorú tu v našom regióne chcú postaviť, nefunguje nikde v Európe. Pokusy, 
ktoré boli, všade skončili v najlepšom prípade len neukončením výstavby, skúšobnou pre-
vádzkou, ale v horších prípadoch aj haváriou „reaktora“ a obrovskými materiálnymi škoda-
mi, čím došlo k zbytočne vynaloženým � nančným prostriedkom a k zbytočnému vystaveniu 
rizika obyvateľov dotknutých obcí. Zatiaľ ani jeden investor „plazmovej spaľovne“ vo svete 
nedokázal rozptýliť obavy obyvateľov a samospráv, skôr naopak. V našom prípade ani investor 
nie je známy. Nechceme, aby táto technológia bola skúšaná v našom regióne a ohrozovala nás, 
obyvateľov dotknutého regiónu. Nechceme, aby sem zo široka – ďaleka zvážali cudzí odpad, 
smeti, ktorých sa iní chcú zbaviť, a aby sa tak cez naše obce „preháňali“ denne stovky náklad-
ných áut, naložených odpadom a prídavnými látkami k spaľovaniu. Nemáme na to cesty a 
ani - nechceme a ani nie je v našich možnostiach vybudovať na to potrebnú infraštruktúru. 
Nesúhlasíme s tým, aby prach, hluk a zápach ničil naše zdravie a životy. Sme hrdí na našu prí-
rodu, rieku Váh, pri ktorej sme sa narodili, kde žili naši predkovia a dúfame, že tu budú chcieť 
žiť aj naše deti. Nedovoľme, aby nám úplne zanikol život na okolitých poliach, znehodnotili 
sa spodné vody, vody rieky Váh, aby sa nekontrolovane rozmnožili v okolí hlodavce a škodli-
vý hmyz. Nedovoľme, aby naše obce boli zamorené spalinami, ktoré bude vietor roznášať do 
okolia. Takáto investícia bude mať vážny dosah okrem dopadu na zdravie a na kvalitu života 
obyvateľov, aj na hodnotu nehnuteľností v okolitých obciach. 

Nie sme prvou lokalitou, kde sa spoločnosť SPV Dálovce, s. r. o. pokúša svoj zámer zreali-
zovať. Pred niekoľkými rokmi to bolo v Šamoríne, potom v Poltári a teraz tu u nás. Podobná 
spoločnosť s 5 tisícovým základným imaním to skúšala aj v Liptovskom Hrádku. Ani jeden z 
týchto pokusov nevyšiel. A to vďaka spojeniu občanov, ich silnému tlaku a ráznemu NIE, kto-
ré povedali a opakovali nielen iniciátorovi tejto nebezpečnej stavby, ale aj všetkým orgánom, 
ktoré môžu projekt zastaviť. Vieme, že aj my máme takú silu. Spojme ju a vyslovme dôrazné 
a jednoznačné NIE. 

Svojím podpisom na petícii potvrďme, že nedovolíme, aby sme sa 
stali smetiskom polovice Slovenska, aby nám zničili okolitú prírodu, 

poškodili zdravie, zasiahli do života.
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