OZ Podpoľanie nad zlato, A. Hlinku 903/9, 962 12 Detva

Obvodný banský úrad
v Banskej Bystrici
ulica 9. mája č. 2
975 90 Banská Bystrica

Vec : Oznámenie o účasti OZ Podpoľanie nad zlato v konaní o určení dobývacieho priestoru Detva
V súlade s § 28 odsek 4 zákona č.44 /1988 Z.z. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banského
zákona) v znení neskorších predpisov. podľa § 14 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej právo na účasť v konaní o určení dobývacieho priestoru vyplýva
z osobitného predpisu – zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov - s prihliadnutím na stanovy nášho občianskeho združenia, registrované MV SR - Vám oznamujeme,
že sme účastníkom predmetného konania o určení dobývacieho priestoru Detva, podaného firmou Eastern
Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o., Železničiarska 12, 969 01 Banská Štiavnica.
V dôsledku tohto oznámenia Vás ako účastník konania žiadame o umožnenie účasti nášho občianskeho
združenia na ústnom pojednávaní dňa 29.6. 2011, organizovanom Obvodným banským úradom v Banskej
Bystrici v spojitosti so začatím vyššie uvedeného konania dobývacieho priestoru Detva. Zároveň Vás žiadame, aby
ste nám v tejto súvislosti umožnili v zmysle § 33 k zákona č. 71/1967 Zb. vyjadriť sa k podkladom pre
rozhodnutie, a aby sme mali možnosť podľa § 23 tohto právneho predpisu nahliadať do predmetného spisového
materiálu a využiť aj ďalšie svoje oprávnenia účastníkov konania.
Poukazujeme v tomto kontexte na § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., podľa ktorého správne orgány sú
povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami,
ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa
vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy.
V prípade ak by banský úrad zastával názor, že naše občianske združenie nie je účastníkom konania, musí
o tomto rozhodnúť samostatným procesným rozhodnutím v predmetnom konaní a cit.: „ ...a do času , kým sa
rozhodnutie stane právoplatným , musí s fyzickou (právnickou) osobou zaobchádzať ako s účastníkom
konania.“ (komentár k zákonu č. 71/1967 Zb.).
Detva, 27.06.2011

..................................................
Ing. Roman Podhradský
štatutárny zástupca OZ Podpoľanie nad zlato

