Vybrané zo ZÁPISNICE
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová
konaného 28. 4. 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
(prítomných 8 poslancov, ospravedlnený 1 poslanec)
4. Prezentácia firmy EMED Slovakia s.r.o., Banská Štiavnica (ťažba zlata na Bielom
vrchu)
Firmu EMED predstavil p. Žitňan, na úvod ospravedlnil neprítomnosť konateľa firmy
a uviedol, že prezentáciu chceli urobiť neskôr, keď budú mať viac informácií. Firma EMED
má sídlo na Cypre, na Slovensku prebieha schvaľovací projekt na ťažbu zlata na Bielom
vrchu. Odprezentoval zameranie firmy, ich ciele. Následne starosta obce otvoril rozpravu
k tomuto bodu.
RSDr. Ondrej Chabada (poslanec OZ) – vyzval zástupcov firmy, aby uviedli negatíva ťažby –
vznikne lom, zásah do životného prostredia, hluk, prašnosť, vznikne iný morfologický terén
Jozef Ivanič (poslanec OZ) – opýtal sa, akého veľkého územia sa zámer ťažby týka – Biely
vrch, lúhovacia plošina cca 0,5 km2, čo sa týka rodinných domov na Holcovom Majeri bude
samostatné konanie
Ing. Ján Pivoluska, CSc. (poslanec OZ) – požiadal vysvetliť technológiu lúhovania, jej riziká,
aké množstvo kyanidu bude použité, aká bude recyklácia - nevedeli odpovedať
RSDr. Ondrej Chabada (poslanec OZ) – opýtal sa na postoj mesta Detva, obce Dúbravy –
zatiaľ pozitívne vyjadrenia, štúdie budú konzultované so všetkými zainteresovanými
PhDr. Ján Senko (poslanec NR SR) – opýtal sa p. Schwarza, či je zástancom ťažby – áno,
Ako zástupca nezávislej organizácie bude dávať vyjadrenie k ťažbe, podľa neho je to konflikt
záujmov. Ďalej sa zaujímať o výťažnosť rudy, bude musieť byť vyťažené veľké množstvo,
bude potrebné veľké územie na jej uskladnenie. S kyanidovou ťažbou sú vo svete zlé
skúsenosti s odkaliskami, v Kremnici tlakom verejnosti bola akcia zastavená. Opýtal sa, či
firma EMED má konkrétne skúsenosti s ťažbou zlata touto metódou – p. Žitniak odpovedal,
že zatiaľ nie, ale vo svete sa 80 % ťaží touto metódou, je to technológia odskúšaná rokmi. Dr.
Senko ďalej uviedol, že je to blízko obytných zón, aj napriek tomu, že firma dáva určité
garancie.
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu:
František Bučko (občan) – uviedol, že mesto Detva bude ťažbu zrejme podporovať, lebo ich
sa to vlastne netýka, sú za kopcom a aj vetry vejú od Poľany smerom na Očovú a Vígľaš,
opýtal sa, či majú premyslené trasy prepravy kyanidu – preprava bude zabezpečená po
železnici v tuhom skupenstve, ďalej sa opýtal na dopad pre Očovú – hluk, prašnosť
Dušan Hancko (občan) – konštatoval, že firma deklaruje prínos pre SR, ale aký prínos bude
mať z toho samotná cyperská spoločnosť a čo bude so spodnými vodami, keď tam vznikne
veľký kráter- zisk spoločnosti predpokladajú na 10 – 15 %, max. 20 %.
Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce – prezentoval vlastný názor, že ťažba bude mať veľký
negatívny vplyv na Očovú, v prípade zrušenia výroby v súčasnom areáli PPS by obec utrpela
ekonomicky, pretože z daní PPS žijeme, pre obyvateľov Holcovho Majera by v prípade ťažby
muselo byť poskytnuté náhradné bývanie

zdroj: www.ocova.sk
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