
Tlačová správa pre TASR. 

Dňa 29.06.2011 sa na MsÚ Detva konalo ústne pojednávanie k Návrhu na určenie 

dovývacieho priestoru Detva – určeného na ťažbu zlatej rudy. Okrem Obvodného banského úradu 

v Banskej Bystrici a navrhovateľa spoločnosti Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o.,  

Banská Štiavnica tiež starostovia obcí Dúbravy a Očová, zástupcovia mesta Detva, OZ Podpoľanie nad 

zlato, Lesy SR, š.p., odštepný závod Kriváň a viacerí občania Detvy a dotknutých obcí ako účastníci 

konania. 

 Ukázalo sa, že viacerí vopred známi účastníci konania neboli na toto pojednávanie pozvaní 

a oznámenie o konaní nebolo zverejnené verejnou vyhláškou. 

 OZ Podpoľanie nad zlato ako aj ďalší účastníci vyslovili nesúhlas s určením dobývacieho 

priestoru Detva a žiadali, aby aj pred určením dobývacieho priestoru bolo vykonané posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a aby si Obvodný banský úrad v Banskej 

Bystrici vyžiadal stanoviská dotknutých obcí ako aj Banskobystrického samosprávneho kraja 

k použitiu metódy kyanidového lúhovania. Ak by sa aspoň jedna dotknutá obec vyjadrila nesúhlasne,  

určenie dobývacieho priestoru by sa stalo bezpredmetným. 

 Starosta obce Očová, ktorý nebol upovedomený o konaní tohto pojednávania, požiadal 

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, aby bola obec Očová braná ako účastník konania, lebo jej 

práva sú dotknuté. 

 Starosta obce Dúbravy deklaroval zmenu stanoviska obce k návrhu na určenie dobývacieho 

priestoru, pretože sa objavili nové skutočnosti, na základe ktorých obec Dúbravy nesúhlasí s určením 

dobývacieho priestoru. 

 Projekt prípadnej budúcej ťažby predpokladá ťažbu v povrchovom lome a použitie 

kyanidového lúhovania na otvorených lúhovacích haldách o predpokladanej konečnej veľkosti  

približne 1300 x 500 metrov neznámej výšky pre vyše 31 miliónov ton nebezpečného odpadu. Lom by 

mal mať veľkosť približne 800 x 700 metrov a hĺbku cca 250 metrov Ročne by sa malo ťažiť  približne 

3 milióny ton rudy a 3 milióny ton skrývky. 

 Viacerí  účastníci konania – fyzické aj právnické osoby – podali počas pojednávania námietky 

aj v súvislosti s procesnými pochybeniami, s ktorými sa bude musieť Obvodný banský úrad v Banskej 

Bystrici vysporiadať.  

 Po Kremnici je Detva ďalším územím atakovaným ťažobnými zahraničnými spoločnosťami. Na 

misky váh tak Slovensko musí položiť na jednej strane záujmy týchto spoločností a na strane druhej 

oprávnené požiadavky a práva občanov na ochranu prírody a krajiny a kvalitného životného 

prostredia  pre súčasné a aj budúce generácie. 

Detva, 29.06.2011   Roman Podhradský, OZ Podpoľanie nad zlato 

 


