
Uznesenie  

zo   zasadnutia Rady OZ KOVO, konaného  dňa 8. októbra 2012  

v Žiline. 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2.    VII. zjazd KOZ SR 

       - zjazdové materiály 

       - predstavenie kandidátov na funkcie prezidenta a viceprezidenta 

      3.     R ô z n e 

 

 

         Zasadnutie Rady OZ KOVO otvoril a rokovanie viedol p. Pecko, člen predsedníctva 

Rady OZ KOVO. 

 

 

Uznesenie č. 100/2012 

Rada OZ KOVO: 

a) schvaľuje  

1. uvedený program s doplnením bodu č. 5 Rôzne       

    - Ťažba zlata v Detve 

2. Návrhovú komisiu v zložení:  Kúš, Klimek, Šujak  

3. Mandátovú komisiu v zložení: Adámek, Škrovinová, Focko 

 

 

Mandátová komisia konštatuje, že z pozvaných 49 členov Rady OZ KOVO sa zasadnutia 

Rady OZ KOVO zúčastnilo 42 členov, čo predstavuje 85.71 % - nú účasť. 

 

Mandátová komisia konštatuje, že zasadnutie Rady OZ KOVO je uznášania schopné.  

 

 

K bodu 2: VII. zjazd KOZ SR 

 

Uznesenie č.101/2012 

Rada OZ KOVO  

a) berie na vedomie: 

predložené informácie k príprave  VII. zjazdu KOZ SR. 

b) schvaľuje: 

1.  Predložený zoznam   delegátov a náhradníkov zastupujúcich OZ KOVO na VII. zjazde 

KOZ SR 

2.  Podporu kandidátov  pri voľbe prezidenta  KOZ SR p. Kollára 

a pri voľbe viceprezidenta  KOZ SR p. Mangu.  

 

 

 



K bodu 3: R ô z n e 

 

a) Ťažba zlata v Detve 

 

Uznesenie č.102/2012 

Rada OZ KOVO: 

a) podporuje : 

1.  Uznesenie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja číslo 123/2006 z 19. 

októbra 2006, v ktorom zastupiteľstvo samosprávneho kraja o.i. odporúča návrh novely 

Banského zákona, ktorá zakáže používanie technológie kyanidu sodného na území SR bez 

výnimky. 

2.  Stanoviská všetkých samosprávnych orgánov dotknutých obcí a miest, ktoré nesúhlasia 

s určením „Dobývacieho priestoru Detva“ a ťažbou zlata s použitím technológie kyanidového 

lúhovania, alebo akoukoľvek inou chemickou technológiou.“ 

b) žiada : 

Vládu SR o iniciovanie zmeny platnej, resp. prijatie novej legislatívy, ktorá zaradí Slovensko 

medzi krajiny ako Česká republika, Nemecko a Maďarsko, ktoré prijali úplný zákaz 

používania metódy kyanidového lúhovania pri ťažbe nerastov. 

c) ukladá:  

Vyzvať ZMOS a zamestnávateľské zväzy na podporu tejto iniciatívy.  

                                                                                 T: ihneď 

                                                                                 Z: Machyna, predseda rady OZ KOVO 

 

 

 

V Žiline, 8.10.2012 

Zapísala: Anna Kmeťová  

 

 

 

 

 

 

 

     


