
OKRESNY
Únnp
Žlnn NAD HRoNoM

.odbor starost|ivosti o Životné prostredie
Námestie Matrce s|ovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Císlo spisu: oTJ -ZH-o SZP -2017 1000 1 00-N iari nad Hronom dřa 16.01.20|7
Čislo záznamu: 2OI7 l 00057 98

ROZ}JODI{T]TIE,

okresny tnad Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušny

orgiín štátnej správy podťa $ 5 ods. I zžkona ě. 52512003 Z, z. o štátnej správe starostlivosti o

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov

apodlia ust. $ 53 ods. 1 písm. c), $ 56 písm. b) zákona NR SR č,,2412006 Z. z. o posudzovaní

uplyuou na životné prostredie a o zmene a doplnení niektor;fch zákonov v zneni neskorších

predpisov ( ďalej len ,' zríkon .. ) vydáva podťa $ 46 a $ 47 zákona č,. 7111967 Zb. o správnom

tonaní v zneni neskorších predpisov ( správny poriadok ) apodťa $ 29 zékona na zák|ade

predloŽeného zrírpěru činnosti ,, PodzemnáťaŽbaAg _ Au rrid v dobyvacom priestore Kremnica

i r,2017 _2O2I1., kto'y predložil navrhovatel' - spoločnosť ORTAC, S. r.o.' Banská cesta27,

967 0| Kremnica' tČo :osot 537, zastítpená JUDr. Lubomírom Ivanom,.advokátom so sídlom

Dukelskych hrdinov 16,960 01 Zvolen apo vykonaní zisťovacie konanie podťa $ 29 ods. 1

zákona a po jeho ukončení, toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť o, Podzemnát,ažba Ag _ Au rrid v dobyvacom priestore Kremnica
v r' 2OI7 _ 202I*, ktorá bude rea|izovaná v k. ri. Kremnica na parcele KN * C č.: 246817 ,

2468/8

I.

podťa zákona.

sa nebude posu ďzov at)

II.

1.

2.

V procese konania o povolení činnosti podťa osobitn;fch predpisov vzhťadom na stanoviská

doručené podťa $ 23 ods. 4 zákona sa ukladajťr tieto opatrenia:

Realizovať všetky opatrenia na zmiemenie nepriazniv;fch vplyvov navrhovanej činnosti

na životné prostredie počas prevádzky navrhovanej ěinnosti uvedené v kapitole IV. 1. 10.

zámeru, vrátane in1fch opatrení t. j. doriešit'optimálny model koexistencie banského m zea

a podzemn ej ťažby, obmedziť prevádzku banského muzeav Andrej šachte v najmenšej

moŽnej miere.
V prípade zistenia zv1fšenej rovne hluku spÓsobenej zptevádzkY navrhovanej činnosti, ako

aj z dopravy zabezpeěq,Úcej prevádzku navrhovanej činnosti, navrhovateť činnosti

zabezpeči vypracovanie hlukovej štridie s návrhom opatrení na zabezpečenie prípustn;fch

hodnÓt hluku podťa $ 27 odsek I zéú<onač'35512007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verej ného zdravia v zneni neskorších predpisov.



odóvodnenie

Navrhovateť, spoločnosť 9RTAC' s. r.o.' Bansk á cesta 27, 967 OI Kremnica tČo:

36861537 zastúpenď na zák1ade plnoÁocenstva JUDr. Lubomírom Ivanom, advokátom so

sídlom Dukelských hrdinov 16, Óoo ot Zvolen ( ďalej len ,' .navrhovat"ť 
..), predloŽil

okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu

posudzovania vplyvov na životné p,o,tádi. ( ďalej len ,, príslušný orgán ..) dňa 09.09.2016

podťa $ 29 ods. 1 písm. a) zákona, zámer navrhovanej činnosti ,, Podzemnáťažba Ag - Au

rud v dobývacom priestore,Kremnica v r. 2O:^] - 202I*, ( ďalej |en ,, zámer .. 
), na vykonanie

zisťovacieho konania podlia zákona.

Navrhovaná ěinnosť svojimi parametram1nodťa prílohy č.' 8 zákona je zaraďená do

r.ut.giň'ů:.l. Ť;"b"ý p.i",ny,át, po.d pol. ě ? Ť*?o íp'u'',u rud a magnezitu, kde prahová

hodnota pre ěasť B ( zisťovacie konanř l j. do 1o0 o00 t7rok podlieha zisťovaciemu konaniu

a preto príslušný orgán vykonal zmyste 5,1"8 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní, zisťovacie

konanie podťa $ 29 zákona.
Posudzovan;i zámet činnosti je vypracovaný^v.jednom variante. Navrhovateť listom zo

dna 12.08.2016 požiadal príslušný o,g* podťa $ zu oa.. 6 zákona o upustenie od poŽiadavky

variantného riešenia zámeru ěinnosti. Príslušný orgán listom pod č. s.: oU-ZH-osZP-

20|61010022 (č,,záznamt:2OI6rco;%7I ) ona zo.os.2}I6 Žiadosti vyhovel aupustil od

požiadavky vaiiantného rie šenia navrhovanej činno sti.

Navrhovarrá činnosť je pokračov Ái^ uzav v dobývacom priestore (DP) Kremnica, na

l"Ži,kJ ú;.;;j;.'***á aó jestvujúceho areálů v ktoróm minulosti bola vykonávaná banská

ěinnosť v jestvujúcej štólni Andrej. V súěasnosti je časť štólne sprístupnená ako banské

múzeum.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná mimo zastavaného územia Mesta Kremnica na

pozemkoch KN-C ň j. 246817 a'.468l8 v DP Kremnica, ktoré určilo Ministerstvo hutného

priemyslu a rudnycir baní Praha rozhodnutím č' MHD - D.P.I2 zo dř.6 2I.I,196I. Termín

začatianav.hovan"i li"'"'ti je rok 2011 prípravnými prácami a termín ukončenia je rok 202..,

Ročná ťaŽbaje 1 000 ton.

Zámer,,*Áo''*ej činnosti je plán podzemnej ť7Žby rÚd z|ata( Au ) a striebra ( Ag ) v

DP Kremnica ložisko Šturec. Cieťom iuzay'i" získanie dostátočného množstva rudy zpodzemia

cez existujúcu štólňu Andrej v ťažobnom bt.oto e ' z na vykonanie poloprevádzkového pokusu

úpravy drahokovových rud flotaciou na existujúcej úpravarenskej linke v Markušovciach

( patriacej spoločnósti SABAR S. r. o. ). PoázemnáťaŽba sa bude r,ykonávať vťažobnom

bloku č,2 orozmeroch 40 x2Om a výšky !'0 -, ktoqý z južnej strany .prilieha 
k prekopu P -

1 existujúcej Andrej štólni ( 657 á í.,,,, ) a ktorej ústie je na juhovýchodnom okraji

prevádzkoveno u."aiu s|o'očnosti oncrec í Kremnici. Samotn;ý ťažobný blok.s.a'nachádza

cca29Om od ústia:.'.'":,i*: štólne Andrej a cca 30 m.pod terajším dnom prepadliska Sturec.

Navrhovaná činnosř je roLďelénado troch nadvázujúcich krokov a to:

1. Podzem náťaŽbaa doprava uyt'uz"n.j *áy na póvrch.bude rovnakým spósobom ťažby ako

pri dob;ývaní ťaŽobnéhb bloku ě. 1 a jě riešLná dvoma dobývacími metódami:

. dobývanie chodbicovaním so zakladánímvýaŽenýchpriestorov chudobnou betónovou Zmesou

- výstupkové dobývanie so zá]<ladkou

2.Dopravavyťaženej rudy do úpravne

3. Úpiava výůenej rudy na úpravarenskej linke

Na vrtné !,a". u poá,.-i sa budú používať klasické pneumatické vrtačky a

pneumatické podpory resp. podob né zariadenia s vrtnými tyčami priemeru 28 mm a dÍŽky I,6 -

2,2 m,Na odťažbu rozpojenej rubaniny sa nawhuje. pouŽiť koťajový vzduchový nakladač NL-

12-V. Rozpojovanie hornin ,á b.,d. uyíon.i"ur5ás1itv1 spÓsobom - vrtno- trhacími prácami.

Doprava v bani bude koťajová pomácou banskej diešelověj lokomotívy' a banských vozíkov.

Pri predpokladanej dennej ťaŽb95 ton to bude pre-dstavovať 4 . 5 banských vozíkov. Na povrchu



sa vozíky vyprázd1iapomocou žeriavu resp. vysypnej rampy do pristaveného nákladného auta'

ktoré odvezié rudu pďjestvujúcich komunikáciách do jestvujúcej úpravne spoločnosti GENES

a. s. v Hnúšti..,p.,,u-dooasne zriadené kontajnerové prekladisko vo vzdialenosti do 50 km od

miesta ťaŽby. Ná dosiahnutí ročnej ťůby 1 000 ton a predpokladanej dennej ťažbe 5ton bude

potrebné 2ó0 pracovných dní, čo zodpóvedá prejazd1 d;nne 2 jazdám nákladného vozidla

ktorého okarnžitá nosnosť nepresiahn. 3 to''. Ďalšie nakladanie s vyťaŽenou surovinou a miesto

spracovania nie je predmetom predloŽeného zámeru nakoťko sa na spracovanie použijú

oi,t.,.1.i". technoiogické zaríadenia. Voda do štólni bude privedená potrubím z jestvujúceho

objekřu zdrojavodf vybudovaného v štólni Andrej. V rámci prípravných prác bude potrebné

inůtalovať elektrické rozvody, napájajúce osvetlenie a nútené vetranie.

Keďže zámer obsahoval všetky náleŽitosti podťa $ 22 ods. 3 zákona, príslušný orgán

oznámi| listom pod č. s.: oU-ZH-OSZP.20I6IOLO786 ( č. záznarrtu.. 201610031675,

20161003167í') zo día 20,09.2016 zaěatie správneho konania podl'a $ 18 ods. 3 správneho

poriadku.
V rámci zisťovacieho konania príslušný orgán podťa $ 23 ods. I zěkona o posudzovaní

zas|al zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoťujúcemu orgánu a dotknutým orgánom.

Súčasne v zmysle $ 2J ods. 1 zverejnil nu *ibouo. 5i61g http://www.enviropprtal'sk/sVeia Pod

nénvomakcie: ,, PodzemnáťaŽbaAg - Au rud v dobývacom priestore Kremnica v t.2017 _

2O2I *. oznámenie o predloŽeni zámerua informáciu pre verejnosť bola zverqnená na úradnej

tabuli okresného uradu Žíar nad Hronom pod č. s.: OU-ZH-OSZP-20161010786 ( ě. záznamu:

2OI61003I6g3 ) rra htto://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-49.

Príslušný orgán po preskúmaní predloženého zámeru činnosti zistil, že ciel'om ťažby

drahokovovej- rudý 3e xst<anie dostatočného mnoŽstva rudy na vykonanie jej úpravy flotáciou

na existujú."3 .ip'*a.enskej linke v Markušovciach ( patriacej spoločnosti SABAR s' r. o. ),

a aby mohót vo veci rozhodnúť, listom č,. }IJ-ZH-OSZP- 20161010786 ( č. zéujnamu:

20|610036640 ) zo dňa 04. 11,2016 vyzva| navrhovateťa na doplnenie podania podťa podfa $ 1.9

ods. 3 správneho poriadku, aby v termíne do 30 dní od doručenia výzvy, predložil rozhodnutie

resp. iný doklad preukazujúci, že posudzovanou činnosťou, nedójde kzmene činnosti resp. k

p,"moeó,,i., prahovej hoánoty poaru prílohy č' 8 zákona na existujúcej úpravárenskej linke

v Markušovciach ( íakoťko ;L ptano,'ané navýšenie spracovania _ flotáciou o 1 000 t/rok ).

Príslušný orgán pod č. s.: oÚ- ZH-osZP. 2OI6lOtO786 ( č. záznamu: 201610036675 ) zo dňa

O7.Il.2órcprerušil vsúlade s $ 29 ods. 1 správneho poriadku konanie vo veci zisťovacieho

konania pozudzovania vplyvov na životné piostredie navrhovanej činnosti, pri čom upozornil

navrhováteÍa, že v pripa^ae nedoloŽenia dokladu v urěenej lehote, príslušný orgán v súlade s $

30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku konanie zastaví.

Dřn 06.12.2016 bolo na príslušný orgán doručené vyjadrenie vy{ané okresným úradom

Spišská Nová Ves, odborom starostiivosti o životné prostredie pod ě. s.: oU.SNjoSZP-

2016(012754 z0l,12,2016 vktorom sa wáďza, že na existujúcej úpravárenskej linke

v Markušovciach plánované navýšenie spracovania _ flotáciou o 1 000 t/rok predstavuje cca 2,8

oÁ zročných mnoŽstie,, ,p.u"ouuných v úpravni spoločnosti SABAR, s.r.o' Markušovce v r.

2OI5, Vzh]]adom , že ide ďěinnosť, ktorá je povolená pred r. 1994 a samotná zmena z hťadiska

mnoŽstva spracovaných rúd predstavuje nepatrný nárast, nie je potrebné posúdenie.

Dotknutá obec - Mesto Kremnica, informovala verejnosť podťa $ 23 ods. 3 zdkona,

spisobom v mieste obvyklým, vyvesením oztámenia o zas|ani zámeru na úradných tabuliach

mesta Kremnica u,,","1,"íím ná internetovej stránke mesta Kremnica dřn29.09,2016.



V zákonom stanovenej lehote podlia $ 23 ods' 4 zákona sa k navrhovanej činnosti vyjadril

rezortný orgán, dotknuté orgány, povoťujrici orgán a dotknutá obec nasledovne ( ..Ít'ii;ttl.,:'ylr)

cr.qiin.:r,' <sl:5:txtitttt.,ií tt :li,":tl*t.rt

1. Ministerstvo hospodórstva Slovenskej republiky, Bratislava ( list č. 29602/2016-41l0-54841

zo dňa 29.09,2016 ): Po preštudovan| zámeru konštatuje, že k návrhu uvedenej činnosti z

hť adi s ka r e al i z ác i e s ur ov i nov ej p o l i t i lry ne m ó nóm i e t lE'

2. Banskobystrický samosprdvny kraj, odbor regiondlneho rozvoja, Banská Bystrica ( list č.

0B517/2016/)DDRR-2, ssgsoĎoto z 05.10.2016 ): Požaduje zómer realizovať v súlade so

závtiznou časťou Územného plánu velkého územného celku Banskobystriclry kraj, horý je

k dispozícií na web stránke Bánskobystriclaóho samosprávneho lcraja wwu,.b.b-sk.sk, a to v oblasti

hospodárstva, rozvoja relcreácie a turistilcy, uspóriadania územia z hťadiska kultúrneho

dedičstva, ktoré sa knn|crétne doýkajú k. ú. mesta Kremnica. Zvlášť upozorňujú na dodržiavanie

regulatívov 4.6.,4.]3.,4.]4.,4.]6.,4']7., Záverom odporúča ukončiť proces posudzovania

podťa zákona.
Príslušný orgán túto pripomienku dáva do pozornosti spracovateťovi navrhovanej činnosti

a povoťujúcemu ol.gá,,u a bude zoh|adnená u ďutsi.t' stupňoch povoťovania navrhovanej

činnosti podlla platnej úpravy pre stavebné konanie.

3. obvodný banský úrad Banskd Bystrica ( list č. 1602-2859/20]6 z 29'09.2016 ), vzhťadom

na malé množsnb iydobytého nerastu ako aj na skutočnosť, že sa jednó o dobývanie v podzemí (,;;,,; 
íá""$i,i;a prostredie budú mrňimálne ), nemá kpredloženému zámeru žiadne

pripomienlE.

4. okresný úrad Banskd Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ( list č' oU : BP-

^SZPI-2016/028226-004-MP 
z 12.]0.2016 ): Navrhované miesto podzemnej ťažby sa nachádza

v centrálnej časti Kremnicbých vrchov, kde'platí prvý stupeň ochrany podťa zákona č. 543/2002

Z' z. o ochrane prírody a-lcrajiny v znení ieskoisích predpisov ( ďalej 
^len 

,, zákon oPaK,,),

Vpredložen,^ žá*u,á sú pódr.obne Spracované uýsledlcy. p:|:,k,y,,í:!,, aflóra skupinou

odborníkov na povrchu záberu miesta tůzuy a širšieho okolia. Územie t,ažobnej jamy a jej okolia

je poznačené banskou činnost,ou' okotité prevládajúce mezofilné lúlE sú bez vrjčšieho významu

vzhťadom na chýbajúce obhospodarovaníe, Popri pretekajúcom potokuje vyvinutá molcraďová

vegetácia s chróneiým druhom Dacýlorhyza maialis. V širšom okolí miesta ťažby sa nachádzajú

Prírodná rezerváciá ( ďalej len ,,PŘ,, ) Kremnicbý štós a PR Bujačia lúkn, ktoré navrhoýanou

činnosťou nie sú ohrizené," V blízkosti prepadliska Šturec sa nachádza chránený strom Lipa pri

Leopold šachte, ktorá navrhovanou čiinosťou nie je ohrozená. Realizácia próc podťa

predloženého zómeru činnosti nie je v rozpore s požiadavkami oPaK. olcresný úrad v sídle lcraia

nemó k zámeru činnosti žiadne pripomibnlq a nežiada ho ďalej posudzovať v zmysle zákona.

osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú vydaním tohto stanoviska

nedotkrluté.

5. Krajský pamiatkouý úrad Banskó Bystrica ( ďalej len ,. KPÚ.,. - list č, KPUBB-

20]6/22026-2/823L4/RUS z 26.10'2016 ) vydáva podťa $ 30 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z' z.

o ochrane pamiatkového fondu v znení n,esiorších predpisov ( ďalej len ,, pamiatkný zákon,, )

závcizné stanovisko z hÍadiska záujmov chranených pamiatkovým zákonom a určuje zámer

navrhovanej činnosti za prípustný. Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto závtjznom

stanovisku ie vlaitntík p,it"ii, pr:erokovať s KPÚ Banská Bystrica. Toto závtjzné stanovisko je

podkladoi pre konaníe otcreinZho úradu podťa zókona č. 180/2013 Z. z' o organizovaní štátnej
^spróvy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov'



6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom, ( list č. H/2016/0 ] 5 18-2 z dňa

1s']ď.20]6 ) vydat k navrhovanej činnosti závcizné stanovisko v ktorom uvádza, že predloženú

činnosť v zámere nie je potrebnb posudzovať podťa zákona č. 24/2006 Z. z' o posudzovaní

vplyvov na životné próstiedte. V závrjznom stanovisku zároveň navrhuje, aby povoluiúci orgán

i á'atsom štádiu konania zaviazal navrhovateťa činnosti aby:

- Zdokumentoval predpokladaný počet prejazdov nákladných automobilov po Banskei ceste a

časťou mesta Kremnica a to nie len v stjvritosti s prepravou ]0 ton rudy ] lcrdt za dva dní, ale aj

v súvislosti S prepravou - dovozom ďalších sur|ovín a materiálov potrebných na zabezpečenie

výsruže, výstioiiého materiálu a materiálu na zabezpečenie vyťažených priestorov pre

uvažovanú banskú činnost,. V súvislosti s ým zároveň navrhol harmonogram dopravy -
prejazdov v jednotlivých dňoch a hodtnóih v ýždni počas pracovných dní s cieťom
-miiimalizovať 

hluk, prašnost'a otrasy v životnom prostredí.

- Zabezpečiť,yp,acávanie hlukovej itúdie odborie spósobilou osobou, podťa $ 5 ods. 4 písm. t)

a $ 15 ods' ] zákona č' 355/2007 Z. z., pre posúdenie možného negatívneho vplyvu hluku

z dopravy, ako aj prevádzkovanie zariadeit a činnosti v areáli Andrej štÓlne na obyvateťov

priťahlej zástavby rodinných domov a i.ch prostredie.

- Voda, ktorá bude-piizÍ,o,a v zariadeniach pre osobnú hygienu, spiňala'požiadavlql NV SR č.

354/2006 Z' z., kto;i; sa požiadavlql ,,,ád, určenú na ťudskú potrebu a knntrolu kvality

vody určenej na ťuáskú spoirebu a kontrolu tcvality vody určenej na ťudskú spotrebu v znení

nariadeniavtády SR č. 496/2010 Z. z. , ktoým sa mení a dopíňa NIlsR č. 354/2006 Z. z..

- Riešil zariadenia na osobnú hygienu pre Zamestnancóv ( šatňu, umyvórku, sprchy, WC,

sušiareň pracoÝných odevov, obuvi ) i súlade s.roii9davkami NV sR č. 391/2006 Z. Z,

o minimáínych beLpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

- Htuk v pracovnom prostredí neprelcračoiat limity stanovené NZ sR č'115/2006 Z. z' o

minimólnych zdravotných a bezpečnostných nožigdavlcych na ochranu zamestnancov 
'pr,1d

rizikami súvisiacimi s áxpbziou hiuku v zn.ení Ňr sn č, 555/2006 Z. z. , ktorým s,a mení a doplňa

NIlsR č.115/2006 Z. z'.

- Eipozícia vtbróciám nepre|cračouala hodnoý stanovené NV SR č, 629/2005 Z. z, , ktorým sa

mení a doplňa NV SR č. 416/2005 Z. z, o minimálnych zdravotných a bezpečnostných

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám.

- Chemické faktory v pracovnom prostredí neprekračovali limity stanovené NIlsR č. 355/2006 Z'

z' o ochrane zamestnancov pred,r,rko*t súvisiacimi s expozíciou chemiclrymfaktorom,p,j!,(:j,

v zneníNll sft č. 300/2007 Z' z' a v znení NV SR č. 471/20] 1 Z. z., ktoým sa mení a doplňa NV

SR č. 355/2006 Z, z
- PodmienlE práce a pracovného prostredia boli v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia

pracovníkov a obyvateťov pred ionizujúcim žiarením.

Príslušný orgán wádža, Že uvedóné pripomienky sú všeobecného charakteru podl'a platn:j

právnej úpravy' řtoré podmieňujú pouote''i. stavieb aj v prípadoch, keď navrhovaná činnosť nie

je predmetom zisťovacieho konania podťa $ 18 zakona. Pripomienku.týYjÝ:u sa vypracovania

hlukovej štúdie je zohťadnená v bode II. ž výroku tohto rozhodnutia. Dalšie pripomienky sa

dotýkajú povoťovania navrhovanej činnosti v zmysle platných právnych predpisov a sú pre

povoťujúci orgán podlia $ 140 b) stavebného zákona závázne pri povolení činnosti, nakoťko to

vyplýva zp|attejprávnej úpravy bez ohťadu na skutočnosť či navrhovaná činnosť je alebo nie je

predmetom zisťovacieho konania.

7. okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štdtna sprúva

odpadového ttospiidrsna ( list č. )U-ZH-)SZP-2016/01120] z dňa 27,09,20l6 ) s

navrhov anou činno s t'ou s úhl a s í'

8. okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štdtna vodná

sprúva(listč.ou-ZH-oszP-zototottt28-002z04.]0.2016):Sozámeromsúhlasíza
nasledovných podmienok: Nalcciťko z predloženého zámeru nie je zrejmý zdroj vody a ani jej



množstvo, upozorňuje na to, že ak zdrojom vody nebude verejný vodovod, resp. nebudú poyži,té.

banské voíy, ie potrebné požiadat' oigán štátnej vodnej správy o príslušné povolenie. Dalej

uvódza, ze.pir iealizácií ?ozuy a dopíavy zabezpečiť, aby: t,ažobné mechanizmy a dopravné

prostri,edlE boti udržiavané v riadnóm fuchnickom stave a boli odstavované len na bezpečnej
'ploche. 

V-prípade nevyhnutného nakladania s nebezpečnými látkami bolo s nimi zaobchádzané
'podťa 

prtituit1,clt usůnovení vodného záklna. Zároveň je potrebné vykonat' 
,účinné 

opatrenia,
'aby ieto látígl nevnikli do podzemných vód. olcresný úrad Žiar nad Hronom, odbor

starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. )U-ZH-)SZP-20]4/05017-8 zo dňa 30. júla

20]4 určit podmienlE pre vypúšťanie banslglch vÓd z Dedičnou štÓlňou do toku Hron ( názov

akódvodného útvaru: Hron SKR 0004 v r. km ]32, 8 v k. ú, Žiar nad Hronom pre spoločnost'

Kremnická banskó spoločnosť, s'r.o., J. Horvótha 839/8, Kremnica. K povoleniu činnosti je

potrebné dotožiť staiovisko Kremnickej banskej spoločnosti, S.r.o., J. Horvátha 839/8, Kremnica
.a 

SVP, š.p. Banskó Bystrica. So zreteťom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto

vykonávaira, ochranu posltytovania podťa osobitných predpisov a význam očakávaných vplyvov

nepovažuje za potrebné i'alšie poiudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podťa

zdkona č. 24/2006 Z. z. o posuázovaní vplyvou na životné prostredie a o Zmene a doplnení

niektorých zákonov a z hťadiska ochrany podzemných a povrchových vÓd.

Príslušný orgán uvedené pripomíenky dáva do pozornosti spracovateťovi navrhovanej

činnosti a povoťujúcemu orgánu a budú zoirťadnené v ďalšom stupni povoťovania navrhovanej

činnosti v zmysle platnýcňprávnych predpisov a povoťujúci orgán sa nimi musí zaoberať

v procese p,. po,,oi.nia stavby, 
''átorto 

to vyplýva z ustanovenia $ 140 b) stavebného zákona,

bez ohťadu na.skutočnosť či navrhovaná oinnbsť je alebo nie je predmetom zisťovacieho

konania.

9. okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štótna sprdva

ochrany ovzdušia ( list č, )U.ZH-)SZP-2016/0]1147/J zo dňa 04'10.2016 ) uvádza..

Navrhovaná činnosi bude z hťadiska ochrany ovzdušia zdrojom znečist,ovania ovzdušia

v súvislosti s: prevádzkou kompresora, ktorý bude umiestryený na povrchu pred ústím štólne

( stlačený vzduch sa bude iyužívať pri dobýuaní. r.u/l a pri razení prístupových chodieb),

p,ev,id,kou vysokozdvižného vozíka pri naktadaní debien a nákladnou autodopravou. Státny

orgón ochrany ovzdušia súhlasí S vypracovaným zámerom činnosti a nepovažuje za potrebné

aásie posudžovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podťa zókona č. 24/2006 Z. z.

, p,,uá,o,aní vplyvov ná životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov'

10. Štótna ochrana prírody SR, Spróva CHK} Šfiavnické vrchy ( list č.669/2016/12 zo dňa

06.I0'2016 ) nemá^pripomienlcy knavrhovarým prácam vpredloženom zámere činnosti, za

podmienok,,abezpeii,iicich súíad so zákonom Nfi sR č' 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
'a 

lcrajiny v znení^neskorších predpisov a netrvá na posudzovaní podťa zákona č. 24/2006 Z. z'

o p,š,á,o,aní vplyvov na žiiotné prostredie v znení neskorších predpisov. Realizócia prác podťa

piedloženého iómeru činnosti nie je v rozpore s požiadavkami zákona č. 543/2002 Z. z.
-o 

ochrane prírody a lvajiny v znení neskorších predpisov,

11. Mesto Kremnica ( list č. Výst. 2016/008222 z ]3.10.2016 ) kpredloženému zámeru

pr e dkl adá nasl e dovne st anov i s ko :

Mesto Kremnica je už od roku 2005 atakované zámermi róznych t,ažobných spoločností o t,ažbu

zlatostriebornýcň rúd v dobývacom priestore Kremnica Au, Ag. Na počiatku bol zámer

spoločnosti Kremnica G)LD, o,,', p,,,,,tovaný v decembri 2005, na megalomanslcu povrchovú

t,ažbu zlatostriebornej rudy v Kremnici a následne spracovanie vyt,aženje rudy v blízkosti miesta

ťažby metódou tqlanídové-ho lúhovania' obrovské množstvo |cyanidom kontaminovanej horniny

maň byť trvalo uskladnené v blízkom okolí, Tento zámer spoločnosti Kremnica GOLD, a's.

vyvolal ihneď po merejnení v decembri 2005 spontánny, ta|oner jednohlasný odpor obyvateťov

ň,,to. Samosprávne árgóny Mesta Kremnicá, vyjadrujúc Úm aj mienku prevažnej vričšiny



obyvateťovmesta,sakýmtozóme.ro.modpočiatkupostavili."::,s:,:,^!1:,!,uj,,vecibolo
prijaých už nieknťko-.u,,í,,,í l,testskéh,o Á,tiprur,na v Kremnica: uznesenie č. 1/0602 zo dňa

09'02.2006,,,,,,u,r,._e. 2/0602 zo dňa 09.02:2006, uznesenie č. 226/1111 zo dňa 03.11.2011.

Tieto uznesenia prikladáme v prílohe. Z uznesenia Mestslc,ého zastupiteťstva č. 226/1] ] ] zo dňa

03.11.2011, ktoré je stále platné azávrjzné, vyplwa, že-mesto Krómnica nesúhlasí sýrn, aby

zásoby zlatostrieborných rúd vo ,i,l,,ai,o^"nixt," Kremnica - Šturec boli v súčasnej dobe

ťažené, lebo nie je daná potreba tein-"tiby v prospech Slovenskej republitE. Vyslovuje tiež

presvedčenie, z, ,iiá,ty.zlatostrieboí"i,,i,,,;,,a uo výhradnom lóztsiu Šturec by mali byt,

ponechané aka rezerva štátu a naše národné bohatstvo pre ďalšie generácie. Podťa názoru

Mesta Kremnica ťažba zlatostriebo,,y,i rúld vo výhradnom ložisku Kremnica - Šfurec, o horú

sa v súčasnej dobe usilujú zahraničné spoločnoiti. j.e z1meraná len na ich obohatenie, Pre

Slovenskú republiku ani obyvat,r,y Ř,;k_nice a okólro by nebola žia'dnym prínosom, naopak

spÓsobila w a,,o,iá,,i, j,n,a,ého a sociálneho pros.tredia v našom meste a jeho okolí.

Poukazujeme aj na tú skutóčnosť, že aj ntaše štátne orgány vypočuli ,, hlasy zdola,, a zákonom č'

314/2014 súarnnos/o, ,d 01.11.20i4,"-.nsti ku n"oveii,ážl uansruho zókona, ktorou bolo

zakázané používanie metódy tEanidového lúhovania pri spracovávaní vyťažených nerastov ( viď.

[Jznesenie MsZ v Kreinrcí č,"2/0602 zo dňa 
.09'02.2Ó1 

1)..Je len príznačné, že táto

,, ekologická,. ,o,-uío ianského ,am,á 1, súčasťou rozsiahlej novely.zákona,č. 24/2006. Máme

za to, že aj pri ,o,hodo,o,í odboru,star,ostlivostt o Žp iy malt byť zohťadnené tieto širšie

spoločenské okolnosti a súvislosti , j, ;;;;;;,,i, 1i:, y,iatoiený zámer bol posudzovaný v širšom

kontexte' o,,amuie'me (ám,.z1,,y,í1í, ,totu 4,íii,c.h u,,esu,í MsZ nesúhlasíme s realizáciou

zámeru navrhovateťa, ktoý je ou,nň,,ú i p,ojuyt,. ,,, Podzemná t'ažba As - Au rúd v

dobyvacom p,i,,to,,,r,|,*ítč,,,. zóit .1 z,il,:. Aj k.ď realizácia tohto zámeru sama osebe

neprestavuje vážnejšie ohrozenie p,, zí,,ot,é prostreáie v našom meste, ohrozenie vidíme v tom,

že tento zamer považujeme len za p,,:a,,,p,n, ktorlm.sa chce navrhovateť postupnými |crokmi

priblížit,kreahzaci-,í,in, hlavné.ho zámá,u, ktorllm je povrchovó t,ažba zlatostrieborných rúd

a ich následné spracovanie v blízkosti iiesta t,ažby. Preto žiadame, aby sa vo veci predloženého

zámeruuskutočniloposudzovaniejehovplyvovnaživotnéprostredi'ep9dť:zákanač.24/2006,
v rámci ktorého tůae možné ,,iiš*íí,,,",isie posúdii predložeiý zámer, o informovaní

verejnosti o zámere Vám zašleme samostatný list.

Predmetom posudzovania je einnást', úora svojimi parametrami je zaraďená do prílohy č. 8

zákona,kde je stanovený 
'imit 

v ou,.ií'pi. 
"i,ťouuci. 

konanie ao ioo 000 t/rok, pričom ťažba

sa bude uyt.o'al.ái; st<or t< hranici miniňálnej stanovenej v prílohe 1+o:u 
ako k maximálnej

hranici. Príslušný orgán nerieši uvedenú činnosť, ako preástupeň ,, nejakého.. hlavného zámeru,

ktoqfm by mala bý, povrc hová ťažba. V prípade povrchov 
"1 

uzay a prípadného následného

spracovania v uri,ilos.ii miesta ťů;; '"*ó'".:1i 
ku kaŽdě3 cuts..i činnosti' ktorú planuje

realizovať a spadá do prílohy e . g zakona je povinný na príslůšný.orgán predložiť nový zámer

činnosti na posudzovanie, preto obavi , ,ooiunlej pov'rchovej ťaŽby resp..povrchovej ťaŽby aj

úpravou, v prípade povolenia p."ato),"n"i *"'h"Y"*:J činností obvodnym banským úradom, sú

neopodstatnene. posud zovaný.zám.. ei*o,.i, výsledkom ktorého je rozhodnutie zo zisťovacieho

konania o tom, Že ěinnosť uvedená ;;;.d1";á om zámere sa nebude posudzovať podťa zákona

má platnosť t.n ,,a konkrétnu činnosť uvedenú v zámere.V prípade ,T"ny.navrhovanej činnosti

uŽ posúdenej bude predmetom á;'"*ého konania póata $ 18 zákona, kaŽdá 
',mer'a

navrhovanej ěinnosti pokiali ;..i .o".,ut',--u*i.,t,'.nie, technologi"t.y postup nie je v súlade

s týmto zámerom.

12.obecKremnickéBane(listzodňa12.]0.2016)uvádza:Zaz'namenalismeinformáciu
o zómere spoločnosti ,RTAC, ,,,,i.,-iín*,,r,o ,, Poá,emnd t'ažba Ag _ Au rúd v dobývacom

priestore r,u*,iiá,r. 20]7 _ 2021,,. Naša obec sa n:achádzavdobývacom priestore Ag, Au

rúd Kremnica, preto sa cítime byť dottcnuý aktivitami.spoločnosti ,RTAC S.r.o.. Už v minulosti

saobecnézastupiteťstvokťažbezllato-striebornejrudyvdobýuacompriestoreKremnica,
vyjadrilo negativne a na tomto stanovisku trvámle, Píeto žiadame, aby sa uskutočnilo



posudzoyanie vplyvov na životné prostredie podťa zókona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov

na životné prostredie'
Príslušný orgán túto pripomienku berie na vedomie ale nako]]ko nie sú uvedené konkrétne

pripomienky sa ňou nebu..te.zaoberať, nakoťko v predloŽenom stanovisku sa nelvádza, akým

,pó,ouo* sa obec cíti bý dotknutá a čo by malo by' predmetom rozsahu hodnotenia

navrhovanej ěinnosti, keď óbec žiada, aby sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na Životné

prostredie podra zákona. Pričom tak maié množstvo vsďaŽenej rudy neprestavuje žíadne

ohrozenie pie životné prostredie v dotknutom meste ani v dotknutej obci.

13. obec Lúčky ( list č, 96/2016 z 12,10.2016 ) uvádza: Zaznamenali sme informáciu o zómere

spoločnosti )ŘTAC, S.r.o., Kremnica ,, Podzemná ťažba Ag - Au rúd v dobyvacom priestore

Kremnica vr. 20]7 - 2021.. Noša obec sa nachádza vdobývacom priestore Ag, Au rúd

Kremnica, preto sa cítime byť dot|rnuý ahivitami spoločnosti )RTAC S.r.o.. Už v minulosti sa

obecné z:aitupiteťstvo k ťažbe zlato _ striebornej rudy v dobyvacom priestore Kremnica

vyjadrilo negatívne a na tomto stanovisku trváme. Preto žiadame, aby sa uskutočnilo

pá,ud,,,oniěvplyvov na životné prostredie podťa zákona č. 24/2006 Z, z. o posudzovanívplyvov

na životné prostredie'
Príslušný orgán túto pripomienku berie na vedomie ale nakoťko nie sú uvedené konkrétne

pripomienky sa ňou n"b.,d" 
"uoberať, 

nakoťko v predloženom stanovisku sa netlvádza, akým

,pá,ouo* sa obec cíti byt' dotknutá a ěo bý malo byt' predmetom rozsahu hodnotenia

navrhovanej činnosti, keď obec žiada' aby sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné

prostredie bodra zákona. V stanovisku nie sú uvedené konkrétne pripomienky vplyvu

nawhovanej činndsti na Životné prostredie, ktoqými by sa mal príslušný organ zaoberať a ktoré

by mali by' predmetom rozsahuhodnotenia navrhovanej činnosti, keď účastník konania žiaďa,

uúy ,u u,tutoe,,ito posudzovanie vplyvov na životné prostredie podťa zákona, musí uviesť

zákonné dóvody, ktoré odóvodňujú poštup príslušného orgánu podťa $ 30 zákona. Pričom tak

malé množstvo výaženej .uáy 
^ 

nepristavuj e žiadne ohrozenie pre Životné prostredie

v dotknutom meste ani v dotknutej obci.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania v zmysle $ 24 ods. 3 zétkonamohla vyjadriť

k navrhoianej činnósti do 21 dní od doby zverejnenia zárneru na webovom sídle a od

zverejnenia ožnámenia dotknutou obcou. Verejnosť podťa $ 24 ods. 3 písm. a) zákona, ktorá

pre3avi záujemna navrhovanej činnosti alebo Jej zmene podaním odÓvodneného písomného

stanoviska k zámeru podťa g ž: oas. 4 zákona má v rámci následného povol'ovacieho konania

podťa osobitného predpisu postavenie účastníka konania.

20. Eva ZatkovsktÍ, Dolnd 50/2, 967 01 Kremnica ( list zo dňa ]7.]0.2016 ): Nesúhlasím so

zámerom, predloženým navrhovateťom )RTAC, S.r.o., Banská cesta 27, 967 0I Kremnica:

,, Podzemnó ťažbá Ag - Au rúd vdobývacom priestore Kremnica vr. 20]7 _ 2021,,. Mesto

Kremnica má prijaté"ptatna uznesenie, kde odmieta zámery spoločnosti ORTAC. Kremnica

s ťažbou už viac v budúcnosti nepočíta a má záujem polcračovat, v rozvoji mesta a priťahlého

regiónu v romoji turisticlctlho růchu. Podťa mÓjho názoru sa oRTAC svoiimi zámermi na

hlbinnú ťažbu len snaží udržat' si licenciu, aby sa znoýu pokušal 2 
svoj k9nečný cieť - masívnu

povrchovú ťažbu rovno pred našim mestom, Je netransparentnou firmou, ktorá zavádza občanov
'neúplnými 

informáciami. Zámer )RTACU nie je v súlade s rozvojovými aktivitami mesta

Kremnica' Preto žiadam, aby tento zámer bol posúdený z hťadiska vplyvov na životné prostredie.

Priktadám dva obrázlty, aby ste vedeli, p,oii čo*, sa toťké ro|ry bránime. V zalcrúžkovanom

priestore nad mestomíy .h, ťažbou ,,itk,úť i,ma dlhó 1 200 m. Prikladám vizualizáciu, ako

bude tó jama nad Kremnicou vyzerať počas a po ťažbe..

Príslušný orgán uvedenú piipomienku zamieta, nakoťko nesúvisí s predmetom

posudzovaného z{neručinnosti v podiemí ale týka sa povrchovej ťažby, ktorá nie je predmetom

posudzovaného ziímeru. Predmétom posudzovania je činnosť, ktorá svojimi parametrami je



zaradená do prílohy č. 8 zákona, kde je stanovený limit pre ťažbu rud v ěasti B pre zisťovacie

konanie do 100 000 Vrok, priěom ruzuu'u úuáe uýtonauať skór k hranici minimálnej stanovenej

v prílohe ztkona ut.o t Áu*imálnej hranici. liislusn;i orgán nerieši uvedenú činnosť, ako

,,predstupeň.. pre *u,iu,,,, povrchovú t,;a|.,pre ktoru tude potrebné predložiť nový zámer na

posudzovani. ,,u.,o.ňu,,.j 
.ei*o,ti, k;;;;í'i"w 91sai 

buáe postupovať v súlade s platnými

ustanoveniami zákona. V-stanovisku nř slJ,'ued""o řonkrétne pripomienky k posudzovanému

zitmerus ktoqými by sa mal prísluš ny'á,gé^,uou..ut' a ktoré uy ňai byť predmetom rozsahu

hodnotenia navrhovanej činnosti. M"";;;; toa'.-""i ťaŽby rudy 1 000 t /rok neprestavuje

ohrozenie pre životné prostredie v dotknutoÁ uzemi. Predmótom posudzovarria činnosti nie je

posúdenie transparentnosti resp. netra;d'entnosti navrhovateťa, io je predmetom posúdenia

iných orgánov, poria ."iutaku povin,,á,r podťa osobitn;ých predpisov. Súlad resp. nesúlad s

rozvojovými aktivitami ňesta r'"."i.u,- j" nu posúdeňí órgánu územného plánovania na

záklaďeplatných územnoplánovacích pojttuao'., výhotovenych a schválených podlia ustanovení

1. časti stavebného zákota ajeho ,aii,no^ vyjadrení kpovol'ovaniu navrhovanej činnosti

z hťadiska územného plánovania'

21. Ivana IJhríkovú, M. Chrásteka 13/31, 965 01 Kremnica ( list zo dňa ]7.10'20]6 ):

Nesúhlasímsozámeromčinnosti,predloženýmnavrhovateťom)RTAC,s.r.o..Banskócesta27,
967 01 Kremnica: ,, Podzemna ťažba""ig--.,,q',,,,a v dobývacom priestore Kremnica v r. 20]7 _

202 ],,. Mesto Kremnica má prijaté pto^i,ié ,,,,,enie' Mo;é neschialuie banskú činnosť na území

mesta Kremnica t:ažbu zlato _ st,ruto,:,1,,i,ii r či.už hl,binnou _ ti v roku ]970 bola ukončená

próve z dÓvoduheientabitiý, ale aj poírchovou ťažbou ) v súčasnosti aj v budúcnosti neplónuje

a mó zóujem potcračovat, v romoji *,,io a priťahléhío regiónu v roz.u.oj!'turistického ruchu,

ochrany pamiatok, rozvojom športoýý;i aktnrt a zdravéhš podnikateťského prostredia, ktoré

prinóša pre rnest; dthoáobý p,,,p,áh. Dovoťujem si vyjadriť názor, že predkladatel, svojim

zámerom činnosti na hlbinnú ťažbu vyvíja v poástate ,,.oňu o udržanie si licencie na výhradné

dobýuanie lož*kaL. Predložený ,ámár 
"činnosti nerieši ťažbu drahokovových rúd komplexne

vsúladesozál<onmiSR.Koneenýcteť-spoločnosti?RLACjeneutíchajúcizáujemomasívnu
povrchovú ťažbu,.í,í,i ši,,|.,." PredklLdateť uvádza uveáenú skutočnosť aj vpredloženom

zómere činnosti a to na str' 6] ...,, N;|;;;i;i, šturec podťa posledné.ho vinočlu zásob ( 2006 ) sa

nachádza okolo 25,2 mil. ton geolog:tit,l,n z\so^b. ťažiteťných rúd (. ale vr)čšinou z povrchu )'

Navrhovanou ťažbou sa teda oarozi.,ío- 0,02 % zcelkoiých zásob..,'.,.. 
^Zuvedeného 

výroku

predkladateťa je zrejmé, že sa nejedni-o t,oipt,xný plón n"a ťažbu, ide skÓr o alrysi prieskumný

pokus, preto uy t,,t,,á.,, nemal íyip,i,1h,,y"o|k,,ťažba ale prieskum. olcrem toho banslql

zákon nedovoťuje lyťažiť rudu len , í,íi,;,"n mies,tach, ale v súláde so zákonom o racionálnom

využití ložiska, ktorú uvedený zámer ii""o,,i nespíňa. Mám za to, že uvedený zámer činnosti, tak

ako je navrhnuý predkladateťory, ie v priamom .,:?p,,, s banslqlm zákonom o vydobytí

nerastov. Chcem',ffi,i,,iť aj na ?atci, ze ipoločnosť )RTAC, s.r'o', dopredu ráta s dotovanou

ťažbou. Pokiať je verejnosti známe,, hlbinná t,ažba zlata v súčasnosti prebieha na územi

SlovenskavobciHodruša_Hámre,,kdejevšakvyt,ažnosťdo7-I0gnatonu(!).následne
spracovávaná floiačne. Pri vyt,až,,o,ii- ,,p,iemerí v Kremnici podťa zistených údajov je možné

zlata cca ],5 g, číže zanedbateťné množstvo, ktoré je na spósob flot(nei úpravy nerentabilné,

nákladné aneeJbktívne. Vzómere činnosti sa opritovne ná str. os. noútome''.,, zuvedeného je

zrejmé, že posudzovaný záme, tt,,o,,ii- ,Lerieši.komplexne t,ažbu rudy na ložisku Kremnica. To

bude vymedzené iným zámerom činnosti po doriišení otázok spoj-ených so spósobom ťažby,

úpravy apovoťovacím procesom-vo vzťahi kdotknuým orgánom averejnosti,,, Dovoťujem si

zdórazniť, že mesto Kremnica, oZ Kremnica nad zlato aj1né združenia, miestni podnikatelia,

mnohé ďalšie subjekty a drvivá ,iisi,o obyvateťou me"sta Kremnica nesúhlasia so žiadnou

činnosťou, ktoró sa ýka ťažby zlaLta a striebra v Kremnici. odpor verejnosti je konzistentný

a trvalý, aj to je pádny dÓvod ot,ko,ai,-že práve úrady SR, budi hájiť a chraniť záujmy svojich

občanov a tcrajiny, Mesto Kremnica má obiovský potenciól v oblasti cestovného ruch,t, ktorý sa

snaží rozvíjať a pritiahnut, tak viac návštevňíiov do mesta. |Jvedená ťažobná činnost' by



narušila(ofueminého)ajprevádzkuštólneAndrej,ktorábolaprioritnev.minulostiobnovenó
práve pre účely cestoviého ruchu - o,,ňii,atv baiskeho diela,.podobne ako je tomu v Banskej

Štiavnici. Keďže spoločnosť ortac v s;úvisloíti s próvom na dóui,vanie ložiska takpovediac ,,

zdedila,, ai preváiku štÓlňu Andrej a zómer čínnosti má preb:iehať próve cez túto štÓlňu ,

priamo ým ,,,*i,i,í návštevníkom molžnosť uvidieť jedni z atrakcií v meste, ktoró priamo

nadvcizuje ,, u,,iiu- tra,dície. Predkladateť zámeru činnosti sa netají vo svojom zámere, Že

prevádzka múzea plre nich nie je p,n,riu _ ým pádom nepriamo poukazuje na skutočnost,, že

nemajú záujem na rozvoji mesta, otto,,i turrsítk:eho ruchu, ide imiyslovene o ťažobnú činnosť,

z ktorej by v budúcnosti'mali ich akcion.á,ip,:,,pu,l,' ( zámer str. 74: ,, Prevádzkovanie múzea je

toho času ,RTAC, S.r.o. , Kremnica' irto,itni,* záujmom spoločnosti je však ťažba, nie

prevádzkovanie bánského múzea., ). občania mesta sú ith,dobo neúplne a nesprávne

informovaní, nielen v letákoch spoločnosto )RTAC, ale aj v Samostatnej brožúre., Prečo

potrebujeme dialóg,_,,.),,á7sr.{ínrěidNo(J,, ( celú brožúru nójdete na : w:ww'sturecland.sk,

horú spoločnosť ónr,qc distribuovat,^í,igia"ž v nedávnej minul9yli u počte 5000 výtlačkov,

cez nimi založené financované ,, Fóru-m Krímnicko,,, V brožúre ,RTAC vytrvalo pouknzuje na

fu, že im záteží na rozvoji regiónu.a.cestovného ruchu, povrc.hovú t,ažbu 
Tazývaju 

ako ', výstavbu

Štureclandu _ modreni banské dtelo, Ňa str..1! -,,i sa dočítame.,.,, Šfurecland je predbežný

názovprenovédielovcestovnomruchu'založenénazelenejenergiíafina'ncovanéextrakciou
zlata a striebra ,,"š,,řč,.",. stu,,aotn.d,ko,mbinuje dobrodr,z,é spo,ty s divadlom, kúpelňami

a chodnílcrni biodiverzity, ktoré ,r 
"1á,i,u o*-!y vlakom iapojené na ťahbý prístup

kubytovaniu, resia*,ácíá*, múzeám á ďalším aktiýitóm dostupným v 
'meste. 

Kremnica a okolí.

V tejto brožúrke ;n;,iso*, vizualizác;,: ;iy ste si koncept veieli predstavit, na živo. Nechceme

vám povedat, : pozrite sa toto urobíme-, á!, íh,u*u podnúttť vaše pripomientql, nech sa vypočujú

všettE hlasy, kým sú všetlq možnost,i ii,, ono,i,e......i,Ňo ,t,.' z). Uvádžajú ..',, Šfurecland

navrhuje skombinovať tieto dva,o,io,]i,,y;ii;";;i,;* požiť ako základ^pre turisticbý komplex

hneď od začiatku ýkopových prác, a í,;aí,|,, s ým budivať potrebnú.irtfraš.truktúru a pracovať

s biodiverzitou okotlo lomu,,.., Na str. 24 uvádzajú ,, Rozvoj piírodnych zdrojov prináša so sebou

ekonomické a environmentálne rizika' No vzhřado, ,, ň,d,,ty.,t:t-ť a striebra na súčasnom

trhu existujú technické riešenia ,o ,yiož,,te ý.chto kovov podťa EÚ. šfundardov tak, aby bol

výhodný projekt .áz,i, pre 
-všetlly 

2účastnené strany. Prbces dialógu sa musí zaoberať aj

rizikom, že zlato si svoju hodnotu neudrží alebo že management neurobí potrebné opatrenia na

riešenie všetbých en,viionmentát,y,ň"-,i)p,', S.uveder|ých výro.kov je po/ťa mňa zjavné, že

spoločnost, TRTAC je netranspar,,,,,,_j,*ou, ktorá ,'ivádzá občanov neúplnými, nepresnými

anepodloženými iáu,,,i,*t 
^i,7o,.,acti*i' 

ktoré by korešpondovali-.so.záknnmi SR. Zámer

spoločnosti yRTAC, ,,,.o', Kremnica po,ir,.a1,oió,'o,, nie je v súIade sbanslEm zákonom

oracionálnom využití ložiska, ,,,,,,,jo,ými aktivitami mesta Kremnica, rozvojom cestovného,

ruchu a trvalo udržatel,ným rozvoiom Nerieši zamestnanost, v regióne žiadnym výrazným

spósobom. Zá*,;-;;;;; ,,lo,, , strie|bra nie je vo verejnom záujme občanov mesta' Preto žiadam,

aby tento zámer iii*nt bol predktadateřbvt spoločnosti oŘrAC, s'r.o. Kremnica zamietnuý

alebo bol posúdený z hťadiska vplyuov na živbtné prostredie podl,a zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzoianí vplyvov na životné prostredie'

Príslušný orgán uvedenú pripomienku berie na vedomie, nakol]ko nesúvisí s predmetom

posudzovan eno ,íÁ"*ěinnosti v podzemí ale týka sa povrchovej ťaŽby, ktorá nie je predmetom

posudzovaného zámeru. Predmeto* pá'"a'o'""1i.jé. činnosť, ktorá svojimi parametramt 3e

zaradená do prílohy č. 8 zákona' ká; í. ;;""ený limit v časti B pre zisťovacie konanie. ťaŽba

rud do 100 000 ťrok, pričom tazii sa bude vykonávať na úrovni 10Á limitnej hodnoty pre

zisťovacie konanie, stanovenej v príiohe zákona. Pripomienk a, že navrhovaná činnosť bude mať

vplyv ,,a preuád"kí banského .t.'.u u Á,,drej štólnije dÓvodná nakoťko v zámere navrhovatel'

wádza, Že prevádzka banského 
^to"u 

bude obmedzená na soboty, nedele a dni pracovného

pokoja, up,u"oui'íňi "r..""'turisiickú 
sezónu jún - september' kedy.bude ťažba prerušená.

Tieto skutocnosti však nemaj.i.r,u,ái.i., vplyvu naurho''ane3 činnosti na Životné prostredie'
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K pripomienke nerentabilnosti, nákladovosti a neefektívnosti - príslušný orgán konštatuje že

z hl]adiska posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podťa zákona, sú tieto pripomienky

irelevatné a nebude sa nimi zaoberať '

V stanovisku nie sú uvedené konkrétne pripomienky.vplyvu navrhovanej ěinnosti na Životné

prostredie, ktorými 6v-.u mal príslušť;'t* zaoberáť u'Řto'e by mali byť predmetom rozsahu

hodnotenia nuu.houáq-einnosti, keď-účaitník konania Žtada, aby sa uskutočnilo posudzovanie

vplyvov na Žívotné prostredie..P"9l1 ,auo"u, musí uviesť zákowÉ dóvody, ktoré odóvodňujú

p;;"p príslušného orgánu nodla! 30 zákona.

Prís1ušný orgán postupuje v sú1ade ,o 
"át.ono,,' 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a

nezaoberása prouteÁátikou tzv. špekulácie o strate licencie na hlbinné dobývanie' uvedené nie

je predmetom posudzovania podťa zákota.

Príslušnému orgánu neukladb zálkon na zák?ade stanovísk účastníkov pÍocesu posudzovaníabez

stanovenia konkrétnych podmienok zámer činnosti navrhovateťa zamietnuť. V zmysle $ 38

zákonaak sa na zák|adevýsledkov posudzovania vplyvov preukáŽe.nepriaznivý vplyv činnosti

na integritu inem\i,,i,tuuy chranen;;c}rizemi ' tluai.6 cieťov jeho ochrany ak neexistujú

alternatívne riešenia navrhovanú oinná'c Áožno povoliť len zna'iehavých dóvodov. Uzemie

navrhovanej činnosti nepatrí do sústavý.t,'.in."y"r' uzemí aztoItto dóvodu neexistuje zákonrý

dóvod na nepovot.ni. liooosti podl'a zákona..s.itua resp. nesúlad s rozvojov.ilrni aktivitami

mesta Kremnica, je na posúde"í 
-;;;il' 

územné.ho plánovania na zák\ade platných

územnoplánovacích podkladov vyhotovelných a schválených podťa ustanovení 1. časti

stavebného zékonaajeho záváznom;j"#Jkpovoťovaniu navrhovanej činnosti zhl]adiska

územného planóvania.

22.AntonLycias,Dolndč.50/23,96701Kremnica(listzodňa13,10.2016)oznamujú,že
nesúhlasísozómerompredložený*,,,,,ho,ateťom)RTAC,s'r,o.,Banskácesta27,9670]
Kremnica ,, Podzemná ťažba Ag - Au rúd v dobýýacom priestore Kremnica v r. 20]7 - 202],,.

Mesto Kremnica má prijaté platné 1,'tz:nesenie, káe odmieta zámery spoločnosti )RTAC. Zámer

oRTACu nie je v s,úládi s rozvojovými aktivit:ami mesta Kremnica. Preto žiada, aby tento zámer

bol posúdený z hťadiska vplyvov na životné prostredie podťa zákona č' 24/2006 Z. Z'

o poiud,ovaní vplyvov na životné prostredie.

V stanovisku nie sú uvedené tonnli". pripomienky' ktorými uv :1..ul príslušn;ý orgá1

zaoberať a ktoré by mali bý, predmetom rozsJhu.hodnotenia navrhovanej činnosti, keď účastník

konania žiada,.by ; uskutoonito posudzovanie vplyvov na Životné prostredie podťa zákona,

Priěom tak, ako vo svojom stanovisku uviedlo mesto.Kremnica, tak malé množstvo vý'aženej

rudyneprestavujazíadneohrozeniepreŽivotnéprostredievdotknutommeste.Súladresp.
nesúlad , ,o"uopuýl-ni ut..i'\,itami mesta Kremnica, je na posúdení orgánu územného

plánovania nu ,uktuď" platn:ých územnoplánovacích .podkladov 
vyhotovených a schválených

podťa ustanovení 1. časti stavebného 
'zákona ajeho záváznom vyjadrení kpovoťovaniu

navrhovanej činnosti z hťadiska územného plánovania.

23. Sos Kremnica, občianske združenie, Šte?únik,^vo-námestie 11/2I,967 01 Kremnica ( list

zo dňa 07.]0'2016 ): Ťažba, r,,*;i,i iá ,,á,ett,ťnó s rozvojom tunajšieho cestovného ruchu,

ktorý je zameraný aj na p,e,ento,:in,ie historiclEch hodňat Kremnice v oblasti baníctva

amincovníctva. Navyše, ak sa v súčasnosti rozbieha spoločný projekt 'miest 
Banská Bystrica

a Kremnica o zapisanie hospodársko - kul,ú,,,ho okolia ýchto^múst do zoznamu historicbých,

lcrajinných cetkov.7iráne,1,Llt platformou (]NESCo.m. V predmetnej oblasti máme aj konlcrétny

záujem o obnovenie nauaiého^baníckeho chodníka ( podiedením Mestslgtch lesov Kremnica ) ,

ktoý sa bude realizovať v roku 20];, ř,';,; ry aoito k ohrozeniu tohto turisticko _ náučného

projektu' Proti zámerom spoločnosti )RTAC Sme Sa vyjadrili už aj v minulosti a na tomto

stanovisku tryóme, Preto žiadame, aby sa usp|2c?jlo posudzovanie vplyvov navrhovanej

činnosti na životné prostredie P|dťa zákona č, 24/2006 Z. z.
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oZ nepredložilo podťa $ 24 ods' 5 písm. a) zókona príslušnému orgánu doklad

,,,;:,ť;#:#ípo..,d"o.,u,,..1 
činnosti je poczemná ťažba, ktorá nem6Že y^Žnďnom prípade

ovplyvniť obnovenie turisti&o - ná.,o,,éňo. chodníka situovaného na povrchu. Pokiať ide o

prevádzku banského muzeav Andrej Jóil ;e ááuoa"a nakoťko v zénnere navrhovateť lvádza,

Že preváďzka banského m.Úzeabude obmeá,ená na soboty, nedele adnipracovného pokoja,

v pracovné dni a teintr turistickú sezónu jú" _ september, kedy bude ťažba prerušená. Tieto

skutoěnosti však nemajú charakter vptyvu navrhovanej ěinnosti na Životné prostredie.

Vstanoviskuniesúuvedenékonkrétne-p'ip".i""r.v.vpl'yvunavrhovanejčinnostinaživotné
prostredie' ktorými iv ." Á"r príslušný'o {g{n,i,u".át u.Řto'e by mali byť predmetom rozsahu

hodnotenia navrhovanej ěinnosti, keď riĚaitník konania Ž\ada, aby sa uskutočnilo posudzovanie

vplyvov na životné próstredie.Pqri^''k;nu, -u,i uviesť zákoltr,é dÓvody, ktoré odóvodňujú

postup príslušného ;,;*; n"ai1 $ 30 zákona. Pričom tak' ako vo svojom stanovisku uviedlo

mesto Kremnica, tak malé množstvo ,yť:uzenď.,udy nepresia.,uje Žiadne .ohrozenie 
pre životné

prostredie u aotr.n.,tom ,6zemi,Súlad ,á.p. ,,.ůtť" 
'. 

rózvojovými aktivitami mesta Kremnica,

je na posúd.,,i o,gá., územného pr'e""'"i'i* nazák|adeplatných územnoplánovacích podkladov

vyhotovený.t, u,.t,l,áŇch podra ustanoveni 1. časti stavebného zákona ajeho záváznom

vyjadrení t pouoro.'u,,i.,,,u.,,,r,ouanej činnosti z hl]adiska územného plánovania.

24. občianske združenie 1115, Pqvta Krížku 393/10, 967 01 Kremnica ( list zo dňa

13.10.2016): Navrhovaný zámer spoločnosti \RTAC nepovažujeme Za perspektívu pri budovaní

historického mestečka, ako priestoru pre kultúr.no .- spoúeens.ý wjit,ie nielen miestnych

obyvateťov, ot, ai-tuiistov, Ňepo,,z,1u|iu banslry.priemysel za zlúčiteťny s rozvojom turizmu.

Preto žiadame, aby sa uskutočnilo,;,;;";;;;,íti ,pty,ov navrhovanej činnosti na životné

o,,ť;,o;:í:ť;;ryfr;,:,,;,2un,,i, 5 písm. a) zákona príslušnému orgdnu doklad

,,Tff,'#:,i!,," 
uvedené v predchádzajúcom texte. Predmetom posudzovanej činnosti je

podzemná ťažba'ktorá nemóz. u ziuo,,o* |rípade ovplyvniť obnovenie'turisticko - náučného

chodníka situovaného na povrchu. p"t]ái iá. o p,.uáazku banského múzea v Andrej štólni je

dóvodná nakoťko v zámere',a',houut"ť-*ád,u, Žá prevádzka banského muzeabude obmedzená

na soboty' nedele adni pracouneno |oloj1 unra:ovný dni aletnúturistickú sezónu jún_

september, kedy bude iažba prerušená. 
" Tietó skutočnosti však nemajú charakter vplyvu

navrhovanej činnosti na Životné prostredie. V stanovisku nie sú uvedené konkrétne pripomienky,

ktorými by sa mal príslušný orga1 zaoberať a ktoré by mali bý predmetom rozsahu hodnotenia

navrhovanejčinnosti,keďúěastníkkonaniaŽiada,abysauskutočniloposudzovanievplyvovna
Životné prostredie podťa zákona. Pričom tak, ako vo svojom stanovisku uviedlo mesto

Kremnica, tak malé mnoŽstvo uýuzen.; rudy neprestavuje Žiadne. ohrozenie pre Životné

prostredie u aotn,utlm meste. Súlaď,.1p. n",litág l rozvojóvými aktivitami mesta Kremnica,

je na posúd.ni o.gá., územného pra,,o.,,u,,iu nazák'aďeptatnycň územnoplánovacích podk'adov

vyhotovený.n ",?":'iň"*ň;u:* 
ustanovení 1. časti stavebného zákona ajeho záváznom

vyjadrení k povoťovaniu ňavrhovu".3 ůi*o'ti z hťadiska územného plánovania.

25. Kremnica región. združenie turizmil, o. z, , Š!,!!nikovo núm. 33/40,967 01 Kremnica

( Iist zo ana lfió.20t6 1: Zómery"'i,i,i,i,,i.o1rdc S.r.o', už dlhodobo nepovažujeme Za

dobré pre rozvoj cestovného ,,,h,.,o území mikroregiónu. A r'ov,nako je to aj v prípade

aktuálne navrhovaného zómeru. i,uii žiadame, aby 
"sa 

uskutočnilo posudzovanie vplyvov

navrhovanejčinnostinaživotnéprostrediepodťazákonač'24/2006Z'z'.
oZ nepredložilo podťa s 24 ods. 5 písm. a1 ,ák,,a príslušnému orgánu doklad

o Zaregistrovaní.
V stanovisku nie sri uvedené konkrétne pripomienky vplyvu

prostredie, ktorymi by Sa mal príslušny orgán zaoberať a ktoré
navrhovanej činnosti na Životné

by mali byť predmetom rozsahu
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hodnotenia navrhovanej činnosti, keď účastník konania žiada, aby sa uskutočnilo posudzovanie
vplyvov na životné prostredie podťa zákona, musí uviesť zákonné dóvody, ktoré odóvodňujú
postup príslušného orgánu podťa $ 30 zákona. V stanovisku mesto Kremnica uviedlo, že tak
malé množstvo výaženej rudy neprestavuje žiadne ohrozenie pre Životné prostredie
v dotknutom uzemi. Súlad resp. nesúlad s rozvojovými aktivitami mesta Kremnica, je na
posúdení orgánu územného plrínovania na zák|ade platných územnoplánovacích podkladov
vyhotovených aschválených podťa ustanovení 1. časti stavebného zékona ajeho záváznom
vyjadrení k povol'ovaniu navrhovanej ěinnosti z hťadiskauzemného plánovania.

26. oZ Kremnické vrchy pre život, Vansovej 6/115, 965 01 Žiar nad Hronom ( list zo dňa
]3.]0.2016 ): Nesúhlasíme so zámerom ,, Podzemná ťažba Ag _ Au rúd v dobýnacom priestore
Kremnica v r. 20]7 - 202],, predloženým navrhovateťom )RTAC, S.r.o,, , Banska cesta 27, 967
0] Kremnica, nakoťko máme za to, že nie je v súlade s verejným záujmom občanov regiónu,
trvalo udržatel|ým rozvojom a tiež nie je v súlade s rozvojovými aktivitami mesta Kremnica.
Žiadame, aby bol zámer činnosti posúdený z hťadiska vplyvov na životné prostredie podťa
zákona č, 24/2006 Z. z. o posudzovanívplyvov na životné prostredie.

oZ nepredložilo podťa s 24 ods. 5 písm. a) zákona príslušnému orgánu doklad
o zaregistrovaní.

Tak, ako je už uvedené v predc|táďzqúcom texte. V stanovisku nie sú uvedené konkrétne
pripomienky vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktorými by sa mal príslušný
orgiín zaoberať a kJoré by mali bý predmetom rozsahu hodnotenia navrhovanej ěinnosti' keď
účastník konania žiada, aby sa uskutoěnilo posudzovanie vplyvov na Životné prostredie podfa
zákona, musí uviesť zékonné dóvody, ktoré odóvodňujú postup príslušného orgánu podťa $ 30
zékona. V stanovisku mesto Kremnica uviedlo, že tak malé množstvo vý'aŽenej rudy
neprestavuje Žiadne ohrozenie pre životné prostredie v dotknutom území. Súlad resp. nesúlad s
rozvojovými aktivitami mesta Kremnica, je na posúdení orgánu územného plánovania na
zák|ade platruých územnoplánovacích podkladov vyhotovených a schválených podťa ustanovení
l. časti stavebného zákona ajeho záváznom vy.jadrení kpovoťovaniu navrhovanej ěinnosti
z hťadiska územného plánovania.

27. REHWALD s.r.o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica ( list zo dňa 12.l0.20I6 ):
Zámery spoločnosti ORTAC v nás vyvolávajú obavy o budúcnosť našej farmy. Aké lcrolql by
podnikla táto spoločnost', ak by bol výsledok úpravy rudy pozitívny? Zámer nám nedáva
odpoveď. Banská ťažba je s podnikaním v poťnohospodárstve nezlučitelhá. AJ mestské
zastupiteťstvo mesta Kremnica odmietlo zámery spoločnosti )RTAC už v minulosti, Ak ešte
zostali v Kremnici zýyšky zlata, mali by ho uschovať pre naše deti a vnukov, nesmieme
spotrebovať všetko hneď a teraz a preto nesúhlasíme s ťažbou zlata v Kremnici' Preto žiadame,
aby sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie podťa zókona č. 24/2006 Z. z..

UŽ uvedené v predchádzajicom texte' V stanovisku nie sú uvedené konkrétne pripomienky
vplyw navrhovanej činnosti na Životné prostredie, ktoými by sa mal príslušný orgán zacjberať
a ktoré by mali bý predmetom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, keď účastník konania
žiada, aby sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na Životné prostredie podťa zákona, musí uviesť
zákowÉ dóvody, ktoré odóvodňujú postup príslušného orgánu podťa $ 30 zákona' Vo svojom
stanovisku mesto Kremnica uviedlo, Že tak malé mnoŽstvo vyt'aženej rudy neprestavuj e žiadne
ohrozenie pre Životné prostredie v dotknutom meste. Súlad resp. nesúlad s rozvojovými
aktivitami mesta Kremnica, je na posúdení orgánu územného plánovania na zák|ade platných
územnoplánovacích podkladov vyhotovených aschválených podťa ustanovení 1' časti
stavebného zékona a jeho záváznom vyjadrení k povol'ovaniu navrhovanej činnosti z hťadiska
územného pliínovania.

28. oZ Kremnica nad zlato, J. Horvdtha 896/22,967 01 Kremnica ( list zo dňa ]4.]0.20]6 )
uvódza cit.: V úvode spoločnost,}RTAC, s.r,o., Kremnica ( d'alej len )RTAC) uvádza priebeh
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konaní vo veci povoťovania ťažby drahokovových rúd na ložisku Kremnica - Šturec. Už z tohto

priebehu ie zráimé, že obyvatelia dotlcnutého územia nesúhlasia s aktivitami tejto spoločnosti.
.odmietajú 

atcitrntvet< ťa2bu už od jesene 2005, napriek opakovaným pokusom ťažobných

spoločnóstí (Iournigan Gold corp., Kremnica Gold Mining, )RTAC). Spracovateť zómeru

ipomína zámer ' [oa,t,i,m obsáhom predloženým už v r. 20]3 (ďalej len predchádzajúci

zámer). Po preštudovaní navrhovanéhó zámeru a predchádzajúceho zámeru sme dospeli k

záveru, že obidva zómery sú ta|crner identické, líšia sa len obdobím ťažby, Nový - navrhovaný

zómer je však ešte stíohejší a obsahuje menej informácií pre jeho posúdenie v rámci

zisťovabieho konania. Navrhovateť v predchádzajúcom zámere ako účel navrhovanej činnosti

uvádza ,, zaistenie dostatočného množstva rudy pre poloprevádzkový pokus upraviteťnosti na

flotačnej linke,,. A ďalej: ,, Získajú sa tak dÓležité informócie pre potrebu komplexného
-posúdeňn 

možnosti ťažby a úpravý drahokovových rúd z ložiska Kremnica, aby bolo možné
,vyvážene 

porovnat, výsted|cy doterajších laboratórnych s|cušok rÓznych technológi.í úr,:y!,,:o
dosiahnuíie optimólnej výťažnosti a racionálneho využitia zásob nerastnej suroviny,,. UČelom

tohto - aktuáíne predĚladaného zámeru je rovnako zaistenie dostatočného množstva rudy ,, pť€

potrebu komplexného posúdenia možností ťažby a úpravy drahokovových rúd z ložiska
.Kremnica, 

aby bolo ňožné vyvážene porovnat, výsledtE doterajších laboratórnych skúšok

róznych techn.ológií úpravy na dosiahnuiie optimálnej výťažnosti a racionálneho využitia zásob

nerastnej suroviny,,' Tedá podťa navrhovateťa sa jedná o ten isý účel. Potom sú tu namieste

tieto otáz|ty, na horé žiadame jasné odpovede:

a) Načo ónr',q,c potrebuje polcračováť v ých isých aktivitách (minimalisticka ťažba 1000 t

íočne), keďv roku 20]4 - akn sám uvádza. vyťažili asi 300 t rudy ,, pre poloprevódzkový pokus

upravitelhosti na flotačnej linke,, ?

b) Ak je skutočne cieťom navrhovateťa zistiť možnosť úpravy rudy z ložiska a jej optimálnej

výťažnosti, potom potrebuje získať vzorlql z róznych častí ložiska, nie zjedného ťažobného bloku,

ýsledlE i i,a,,j časti ložiska nemÓžu byt, signifikantné; čo je teda skutočným zámerom

navrhovateťa?
c) Navrhovateť neuvódza, aké by boli jeho nasledujúce |crolq, v prípade ,,úspešného ýsledku,,,

preto sa pýtame, ako bude postupovať v budúcnosti a aké sú jeho zámery v prípade úspešného

resp. ne spešného vysledku?
d) vzhl'adom na zjavn Podobu
namietame tie isté nezrovnalosti a

obidvoch zámerov ( predchádzaj ceho a navrhovaného)

žiadame zodpovedat, tie isté otázlql, ktoré Sme predložili k

pr e dchádz aj c e mu z ame ru
'Podťa 

prítohy č' 10 k zákonu č. 24/2006 Z. z' kritériá pre zisťovacie konanie podťa $ 29 zákona

je potiebna shimar aj ,, stivislosť s inymi činnost,ami ( jesnuj cimi, prípadne plánovanymi),,.
"Zi*,, 

nedáva odpoi,d, na vyššie položené otázlql, pričom s plne legitímne. Zakladné daje

o navrhovateťovi Podťa web-stránl<y je uvedená štrukt ra spoločnosti www.ortacresources.com

Znamená to, že matkou )RTAC, s.r.o, registrovanej na Slovensku je ortac Resources Limited vo

Vel:kej Británii, ale jej matka je spoločnosť registrovaná na British Virgin Islands - BritslEch

Panenslrych ostrovách, teda v dá ovom raji. Naozaj si chceme nechat,vyt'ažiť naše nerastné

bohatstvo schránkovoufirmou s nejasnymt ilastníkmi? Hodnota jednej akcie v januári 20]2 bola

0,99 pence, ]2.]0. zolo tota 0,02 pu,,, za akciu ( informácie možno získať na stránke

www'lse'co.uMShareChat.asp7ShareTicker.oTC\ opt)ť sa tu natíska otázka' či chceme

i"i,* po,oai*eriť dobyvanie nášho národného bohatstva?

Žt,a,i,, aby tietá fakty"vzal okresi!, tirad v Žiari nad Hronom - z celospoločensháho hťadiska -

do vahy. K umiestneniu navrhovanej činnosti: Ústie Andrej štÓlne sa nachádza ] kilometer od

hlavného námestia mesta Kremnica, pričom jej centrálna časť je mestskou pamiatkovou

rezerváciou' Parcela na ktorej sa stii Andrej štÓlne nachádza, je síce už mimo zastavaného

zemia mesta, ale len 75 m od hranice intravilánu. Celé dotknuté zemie je zárovežt

Pamiatkovou zÓnou tizemia banslEch diel v okolí Kremnice. Na str. 46 zámeru zobrazuje

navrhovateť bez hanby budovu Luiovika šachty. Je zapísaná v zozname kult rnych pamiatok, no

jej majiteť-spoločnoiť oRTAC-ju ponecháva vtákom žalostnom stave, ako je zobrazená na
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fotografii. Možno potom zveriť spoločnosti )RTAC dobývanie nášho národného bohatstva?
,Žraáaňe, 

aby tieto^faký zobral olcresný úrad v Žiari nad Hronom v rámci zisťovacieho konania

do úvahy. K opisu technického a technologického riešenia: a) v prípade dobývania

chodbicovaním s použitím chudobnej betónovej zmesi, bude potrebné zrejme dovážať do

priestorov ťažby bitón resp, cement, oceťovú sieťovinu príp' inú zmes, túto súvislost,vzhťadom
'na 

premávku na Banskej ieste nrnrhovateť neuvádza, žiadame vysvetliť' b) v prípade dobývania

,, ,ákt,dk,u navrhovaíeť neuvádza, odkiať zaistí dostatočné množstvo materiálu pre vyplnenie

vydobyých priestorov, žiadame vysvetliť. c) navrhovateť predpokladá transport rudy nákladnými

autami s nosnosťou ]0 ton, pričóm celkom opomína pomery na miestnej komunikócii - Banskej

ceste, ktoráje absolútne nevyhovujúca pre takúto dopravu, je to historická cesta so sklonom ]6
oÁ a celkovou šírkou v najstimšom úseku 3,B m ! ! !, pričom popri nej nevedie 1iadny chodník pre

chodcov (v zimnom období sa samozrejme riziko nehody pri pohybe vozidiel neporovnateťne

zvyšuje)..d) transport rudy by mal po|cračovat' cez historiclE kamenný barokový most, ku jeho

siattí,e,by ía mal istotne,yiaá,ť odborník a tiež pamiatkový úrad, e) podl'a navrhovateťa úprava

vyťazenái rudy sa budn výío,ávať mimo územia ťažby na úpravárenskej linke v Markušovciach (

iLi p,,,áa,koiateťom je spoločnost,( SABAR s. r. o,) alebo inej podobnej - takatoformulácia je z
"pZiroau 

zákona a. zjtzóoo neprípustná, žiadame doplniť presnú informáciu o dodávateťovi a
'mieste 

úpravy rudy. K zdÓvodneniu potreby navrhovanej činnosti: Navrhovateť sa odvoláva na

racionálne využívanie ložísk nerastoy, aoia aefunuje zákon č' 44/19B8, pričom je paradoxné, že

práve tento zákon nedovoťuje vyťažiť len vybrané ( bohaté) časti ložiska ( podťa zákona

,,dobývanie zamerané výhraáne na bohaté části ložiska nie je dovolené,,), ako to predpokladá

zámer (na str. 6t zámeru sa uvádza, že bude vyťažených 0,02 ,% zásob). Je zaujímavé, že na web-

strónke http://rrlinesite'c
,u,,,l,-, 24, 2. 2014 potvrdil ýkonný riaditeť spoločnosti

1RTAC Vassilios c,*tn^ i"r,,*aciu, že na obidvoch stranách štÓlne Andrej, bolo odobraých

] ] vzoriek' Pričom, ,u,n,,ii - hornej ,časti boli dosiahnuté výstedlE s hodnotami 78.43 g zlata

na tonu a 72.37 g striebra,á to,, v dízke I.5 m a tiež 14'57 g zlata a 23.6 g striebra na tonu v

;i;k í.; *, v iínq - hornej časti boli dosiahnuté hodnoý 4. 17 g zlata a !6:1 
5 g striebra na

,í",, álzi, ,ůi ,n ] m, čó znamená, že Andrej štÓtňa predstavuje práve bohatú časť ložiska.

Próve štÓlňa Andrej je miestom, kde sa má uikutočniť navrhovaná doslova výberová t,ažba.

Žtia,*, vysvetliť iožpo, so zókonom' a) tiež sa odvolava na odpor verejnosti a samosprávy,

žiadame týsvetlit,, p,,č, navrhovateť ner.ešpektuje názor občanov a samosprávy, b) navrhovateť

ráta s dotovanou ťažbou, žiadame vysvetliť, aW je teda konečný cieť navrhovateťa. K časti

lll.l.4a Flóra: Nemóžeme súhlasit,s tvrdením, že ,,v širšom okolí sa nachádzajú spoločens\á lúk

a pasienkov, ktoré už nie sú obhospodarované,,' Práve naopak, funguje tu romíjajúci sa chov

,iiu, , dobytka, pričom farmári sa starajú o tikvidáciu náletových porastov, udržiavanie

pasienkov a tcrajiinéh, oi,o,,' Zároveň svojou činnosťou prispievajú k rozvoju agroturistilE.
-Nerozumieme 

výroku v zátvorke na 3]' strane dole posledný ods. ,, do priestoru plánovaného

odvalu hlušiny,;, keďže inde navrhovateť tvrdí, fo :ryá?,-:a bude len ruda, teda nebude vznikať

sktádkg htuitny. Žiadame vysvetliť. K časti IV,1.2 Údaie o výstupoch: V tejto časti sa

navrhovateť vÓbec nezaoberá odpadom, ktorý vznilcrle po flotácii, čo predstavuje 5000 t odpadu.

Podťa $ 22 zákona č. 24/2006 Ž. z. zámer ňusí obsahovať,,základné údaje o predpokladaných

vptyvoělt navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, najmri nárolE na záber pÓdy, energiu a suroviny,

akn aj o miere znečistenia alebo poškodenia zložiek životného prostredia,,. Navrhovaná činnosť

,yp,ád,ruie 5 000 t odpadu, aj^keby sa mal ukladať mimo katastra Kremnice, musí nós a tiež

o|cresný úrad v Ziari nad Hronom - zaujímať jeho uloženie. Žiadame vysvetlit,. Príloha č. 9

zákona č. 24/2006 Z. z. určuje štruktúru zámeru a taxatívne vymenúva jeho povinný obsah.

olcrem iného je povinnosťou uviesť údaje o výstupoch, zvlášt, odpadoch, Tvrdiť, že zámerom.je

len ťažba rudy, a spracovanie flotócnů je iný pio,,', je obchádzaním zmyslu zákona, ktorého

cieťom je komplexiá ochrana životného prostredia. Poukazujeme tiež na prílohu č. ]0 zákona č.

24/2006 Z' z', ktorá vyslovene stanovuje pre zisťovacie kánanie aj tieío lcritériá: a) Úda19 9
výstupoch, najmri znečistenie ovzdušiá, norba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk,
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vibrácie, žiarenie, teplo, zápach a iné očakávané vptyvy). b) Celkové znečisťovanie alebo

znehodnocovanie pr:ostrediá' Navrhovateť sa spolieha na spoločnosť SABAR' S.r'o. v

Markušovciach, (aiebo inú podobnú?), že uloží vznilcrtuý odpad na svojom odkalisku, pričom na

str' 67 zómeru uvódza niektoré skupiny odpadov, ktoré má zahrnuté v svojom povolení.

Neuvádza však skupiiy 01 03 0l - kysid ňlusiio, 01 03 05 - inó hlušina obsahujúca nebezpečné

ldtlql, 0l 03 07 - íné odpady obsahujúce neleznečyé' láttql z fuzikáln-eho a chemického

sprácovania rudných,u,,ito,.( podťi vyhláš|q č, 365/2015 Z' Z. - Katalógu odpadov).

Spoločnosť Tournigan Gold Corp, vo svojom Zlatom projekte z roku 2005 popisuje na str. 40 až

42 Geochémiu lvemnického rudného poí,a. olcrem Au a Ag obsahuje Sb, ls a Hg, posledné tri

prýlE v podobe sírnikov. Je teda možné predpokladať, že odpad vznilcrtuý flotóciou bude

obsahovať tieto prvlql a bude zahrnuý do-skupín 01 03 04, 0] 03 05 resp. 01 03 07. Preto

žiadame doplnit, infoímáciu o obsahu nebezpečých lótok v odpade, ktorý by sa mal ukladať na

odkalisku spoločnosti SABAR, S.r'o., ( alebo inom podobnom?). V tejto súvislosti opakovane

zdÓrazňujeme, Že nie je možnté používať v zámere fórmuláciu ,,úprava vyt'aženej rudy sa bude

vykonóvát, m1mo ú,eňu ťažby ňa úpravárenskej linke v Markušovciach ( jej prevádzkovateťom

j; spoločnost' SABAR s'i.o.) ál,bo inej podobnej,,. Vptyvy na dopravu: Navrhovatel,

nevyhodnotil celkovú dopravnú.záťaž Banskěi óesty, len počet nóHadných vozidiel odvážaiúcich

rudu. Tiež nevyhodnotil dopravnú situáciu ,á iui lcritickom úseku. Pozri naše vyiadrenie k opisu

technického a technologtc-kého riešenia. Žt,dá.u doplnit,. IV. ].]2 Posúdenie súladu činnosti s

územnoplánovacou do"kumentáciou' V grafickej iasti územného plánu mesta Kremnica sú

vyznačené hranice dobývacieho priestoru| tciora š,i futožné s hranicami chráneného ložiskového

územia, pretožeJe to povinnost,určená zi;ákonom č. 44/]g8B Zb'. Ani v textovei časti územného

plánu mesta, ani,v f,láne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta sa neuvažuje s t,ažbou

drahokovových rúd. Túto etapu občania mesta uzavreli, rozvoj svojho mesta si predstavujú ina.k,

a to najmd na báze budovaiia celkovej životnej pohody, histórie, kultúrneho dedičstva, póvabu

pamiatkovej rezer,vácie a pamiatkoiej zóny" uan.tc!9n diel i ponulry športových aktivít v

atrahívnom prírodnom prostredí, , a,,i,il, bude čerpat, turizmus a re|creácia' Je platné

uznesenie mestslého zastipiteťsna č. 226/i ] I ]: ,,Mestsié zastupiteťstvo A/ nesúhlasí s ým, aby

zásoby zlato-strieborných rúd vo výhradnom ložisku Kremnica-Šru,ec boli v súčasnej dobe

ťažené, lebo nie je daná potreba tejto ťažby v prospech Slovenskej repubtilE a jej občanov, B/

vyjadr:uje p,,,,ódč,,ie, 
-že 

zásobý zlato-itrieborných rúd vo výhradnom ložisku Kremnica-

ši;;;i,"by knili byť ponechané ako rezerva štótu a naše národné bohatstvo pre ďalšie generácie.

Je predpoklad, že i b,dú,,o,ti budú objavené nové metódy získavania zlata z rudy, ktoré budú

šetrnejšie ku životnému prostrediu ako doterajšie metódy a aj potreba zlata pre našu lvajinu a

jej obyvateťov mÓže byť v budúcnosti akútne1sia ako je tomu dnes' C/ vyslovuje názor, že ťa!!a

zlato-strieborných rúá ,o výhradnom ložisku Kremnica - Šfu,uc, o ktorú sa v súčasnej dobe

usilujú t,ažobné spoločnosti, je zameranó len na ich obohatenie, pre Slovenslcu republiku ani

obyvateťov Kremnice a okolia by nebola žiadnym prínosom, naopak spósobila by devastáciu

prírodného a sociálneho prostreáia v našom .,,t, á iut,o okolí.,, Toto uznesenie je stále platné,

čo potvrdili poslanci Móstského zastupiteťsna 1l Kymnici uzneseniami na .jeho zasadnutiach

opakovane v apríli 20]3 a októbri zoÍs. ru si dovoťujeme upozornit', že podťa $ 4 ods' 3 písm,

d) zákona č' 369/1990 Zb' zákonaSNR o obecnom zriadení i znení neskorších predpisov: ,,obec

pri ýkone samosprávy najmd usmerňuje ekonomiclcu činnosť v obci, a ak tak ustanovuje

osobitný predpis, vydáva súhlas, zivazné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k

podnikateťskej a inej činnosti právnic|rych osÓb a fyzicbých osÓb a k umiestneniu prevádzlcy na

území obce, vydóva závcizné stanovískó k investičnej činnosti v obci.,,. Stanovisko mesta

Kremnica a jeho zdÓvodnenie je v predchádzajúcom. Podl,a $ 3 zákona č. 24/2006 vplyv na

životné prostredie je abýkolvčt, p,ío*y alebo nepriamy vplyv na životné. prostredie vráta\te.

vplyvu na zdravie, flóru, faunu, biodiverzitu, póáu, klímu, ovzdušie, vodu, |crajinu, prírodné

lokatity, hmotný *,j,t,t,, t,,ltúrne dedičsvo a vzóiomné pÓsobenie medzi Úmilo fiktoymi, lt1in
súvislosti sa odvolóvame na Surovinovú politikušR, z kiorei citujeme: Čl!rytc 44, ods' 4 Ustavy

SR ustanov,i,' ,,,štát dbá o šetrné vyižívanie prírodných zdrojov o ekologickú rovnovóhu a
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účinnú starostlivosť o životné prostredie,,. Šetrný,m využívaním nerastných prírodných zdrojov sa
rozumie povinnosť chrániť a racionálne využívať nerastné zdroje s ohťadom na zachovanie
primerane obdobných možností aj pre budúce generócie. Pri využívaní nerastných surovín je
nutné rešpektovať princípy trvalo udržateťného rozvoja a požiadavl,y na šetrné ,využívanie
prírodnýih zdrojov' Trvalo udržateťným rozvojom sa rozumie talgl rozvoj, ktoý splňa potreby
-súčasnej 

generácie a zároveň neobmedzuje budúce generácie v ich potrebóch. Miera súčasného

čerpania ýchto nerastných zdrojov preto musí zohťadňovat' ich vzácnosť, neobnoviteťnosť,

úróveň technológií a prístupnost, náhradných zdrojov. Cesty a prostriedlE podporujúce

dosiahnutie stanovených priorít a cieťov sú definované v Národnej stratégii trvalo udržateťného

rozvoja SR (NSrUry, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 978/200]. Trvalo udržateťný rozvoj
vyžaduje ponechať voťbu úplného vyčerpania neobnoviteťných zdrojov budúcim generációm.

Možnosti ťažby a spotreby nerastných surovín budú prednostne určované reálne existujúcimi

limitmi územia a životného prostredia. Pod ochranou nerastného bohatstva sa rozumie ochrana

vyhťadaných a preskúmaných ložísk nerastných surovín pred st,ažením alebo znemožnením ich

prípadného využitia v budúcnosti, ako aj pred ich neoprávneným a nadmerným využívaním a
-spótrebovaním. 

V tomto kontexte vyslovujeme názor, že t,ažba Au, Ag rúd v Kremnici by v
iúčasnosti a btízkej budúcnosti bola nadme,rným využívaním a spotrebovaním nerastného

bohatstva, a teda je v rozpore s článkom 44 Ústavy SR' Máme za to, že je v záujme Slovenskej

republilry, aby ťiztteťné žásoby Au, Ag rúd v Kremnici boli ponechané pre potreby budúcich

gáneróc-ií; mimo iného aj z toho dÓvodu, že ťažba a nasledné spracovanie ýchto rúd v súčasnosti
"prináša 

neúmterné a dthodobé eknlogické zát,aže a dÓvodne sa dá predpokladat', že v budúcnosti
.budú 

objavené nové metódy spracovania Au, Ag rúd, ktoré budú šetrnejšie voči životnému

prostreiiu. Tiež si, dovoťujeme upozorniť na Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržatelhom

rozvoji Karpat, ktorý reflektuje znečistenie Karpatského oblúka práve banskou činnost,ou.

Trváme na tom, že správne orgány by mali preslcumať streý záujmov medzi snahou súlcromnej

spoločnosti (s nejasným pozadím) vyťažiť naše nórodné nerastné bohatstvo na jednej strane a na

it,o,, druhej zdajmom občanov mesta Kremnica o trvalo-udržateťný rozvoj a ta|rymi závažnými

dokumentmi ako sú Surovinová politika SR a Národná stratégia trvalo udržatelhého rozvoja SR

a mlášť čtánok 44 Ústavy SR. Ako orgány štátnej spróvy SR sl povinné tieto dokumený

rešpektovať. Podťa Aarhuského dohovoru má verejnost' právo zúčastňovať sa procesov

ýiajúcich sa životného prostredia, čo ťažba drahokovových rúd bezpochyby je Znamená to

všah že názor verejnosti budú správne orgány brať do úvahy. Ak sa k takejto t,ažbe samotné

mesto Kremnica opakovane vyjadrilo odmietavo, a to uzneseniami mestského zastupiteťstva -

ako najvyššieho orgáru mesta, ak sa toťko občians|qch združení a mimovládnych organizócií,
ktoré zastupujú tisíc|E občanov ( len oZ Kremnica nad zlato združuje cca 6000 občanov ),
vyjadrilo odmietavo, potom správny orgán nemÓže ignorovat,verejnú mienku. Práve naopak,

spróvne organy majú byt,verejnosti nápomocné pri uplatňovaní si ich záujmov' Keďže ani pri
irčení dobývacieho priestoru v r. ]96], ani pri prevode dobývacieho priestoru na spoločnosť

Kremnica Gold Mining (teraz )RTAC, s.r.o.) neboli riešené streý záujmov, bolo by žiaduce, aby

sa tieto strety riešili v-procese povoťovania ťažby. Zhrnutie: Zómer činnosti Podzemná ťažba Ag

- Au rúd v iobýa,acom priestore Kremnica v r' 20]7 - 202] nedava odpovede na viaceré otázlcy,

ktoré sme formulovali vyššie. Zároveň Sme upozornili na svojvoťne interpretované fakty, resp.

ich opomenutie, nedostatlry zámeru a nedodržanie zákona pri jeho spracovaní, Tiež sme

zhodiotiti postoj dotknutej verejnosti, v súvislosti s dokumentórni platnými na medzinórodnej,

nórodnej i samosprávnej úrovnli. Žiadame, aby bolo uskutočnené posúdenie vplyvov na životné

prostreáie uvedeného zámeru podťa tretej časti zákona č, 24/2006 Z. z,. Takéto posúdenie
^umožní 

všetbým zainteresovaným zodpovedať otázlql a vyriešiť problémy a strety zóujmov, ktoré

sme nastolili v tomto stanovisku.
oZ nepredložito podťa s 24 ods, 5 písm. a) zákona príslušnému orgánu doklad

o zaregistrovaní,
K jednotlivým pripomienkam príslušný orgán uvádza: a) Pokial' ide o opakovanie zámeruuž

raz pósudzovanéhó je potrebné"upresniť, Že jeho umiestnenie je v tej istej štólni, ale
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umiestnenie banskej chodby je polohovo iné aztoho dóvodu je navrhovaná činnosť
posudzovaná ako nová činnosť.
b) Príslušný orgán posudzuje predložený zámer navrhovate|om z hťadiska vplyvov na Životné
prostredie a neskúma ,, jeho skutočné resp' neskutočné zámery... o takýchto zámeroch činnosti
zákon nepojednáva. Každý predloŽený zámer vypracovaný v zmysle zákona je zámerom
navrhovanej činnosti.
c) Príslušný orgán nepovoťuje ěinnosť ale ju posudzuje z hťadiska moŽných vplyvov na Životné
prostredie. V procese povol'ovania činnosti má príslušný organ postavenie dotknutého orgánu
avydáva závázné stanovisko k povoťovaniu činnosti podťa $ 38 ods. 4 zékona. Uěastník tohto
konania má v každom štádiu povoťovania predmetnej činnosti podťa $ 24 ods.2 zákona
postavenie účastníka správneho konania. Bez závázného stanoviska dotknutého orgánu
a stanovísk účastníkov správneho konania povoťujúci orgán nemóŽe vydať príslušné
rozhodnutie o povolení navrhovanej ěinnosti podl'a osobitných predpisov.
d) Miestom vykonávania navrhovanej činnosti je jestvujúci Dobývací priestor Kremnica (

loŽisko Šturec ), ktor1ý bol urěený v roku |96I rozhodnutím Ministerstva hutného priemyslu a
rudných baní Praha rozhodnutím pod ě. MHD - D.P.12 zo dřn2I.I.196I. Dotknuté územie bolo
v roku |999 vyh|ásené rozhodnutím Krajského uradu v Banskej Bystrici za pamiatkovú zónu
(PZ). v súvislosti s navrhovanou činnosťou Sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na národné

kultúrne pamiatky ( ďalej len ,,NPK.. ) v dotknutom území. Riešenie stretu záujmov o určení
dobývacieho priestoru ( DP ) a vyhláseníPZ nieje predmetom posudzovanej činnosti a zákona o

posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Prejavy podzemnej ťažby na povrchu, vzhťadom na

zvo|ený spósob tažby - chodbicovaním sa nepredpokladajú a preto k zásahom do NKP na

povrchu nedójde,. pretože vyťaŽený priestor bude opátovne vyplnený hlušinou obohatenou
o vápenno-cementové z\ožky, ktoré zlepšia stabilitu vyťaŽených priestorov voči geodynamickým
javom na povrchu.
K otazke súvislosti s inými ěinnosťami príslušný orgán, nemá vedomosti o iných činnostiach
resp. aktivitách, ktoré sú plánované v danom územi a mohli by mať kumulatívny vplyv na

životné prostredie v zmysle ustanovenia $ 19 písmeno c) zákona .

Príslušný orgán neskúma ekonomické ukazovatele navrhovatefa ale posudzuje predloŽený
zélmer činnosti z hťadiska posudzovania jeho vplyvov naživotné prostredie.
Technický stav budovy lJudovík šachty nie je predmetom zisťovacieho konania. Stavba je
zapisanáv zozrlaÍfle kultúrnych pamiatok aspadá do ochrany Krajského pamiatkového úradu
v Banskej Bystrici.
Nakoťko problematikou dopravy z hťadiska zvýšenej hladiny hluku sa podrobne zaoberal vo
svojom záváznom stanovisku Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom
uvedené na str.5 a 6 tohto rozhodnutia a príslušný orgán sa nimi zaobera| už na iných miestach
tohto rozhodnutia. Navýšenie dopravy na Banskej ceste pri prejazde aut z dóvodu predmetnej

činnosti nebude takého rozsahu, aby bolo potrebné riešiť teraz existujúci stav týkajúci sa i
chodníka v danej lokalite. Technický stav mostného objektu a jeho statika z dóvodu navýšenia
dopravy z posudzovanej činnosti' príslušný orgán dáva do pozornosti povol'ujúcemu orgánu pre

vydanie povolenia podťa osobitných predpisov.
Pripomienka neprípustností týkajúcej sa úpravy vyťaženej rudy mimo uzemia ťažby na

upravarenskej linke v Markušovciach nemá oporu v zákone. Zákon nekonkretizuje miesto

vykonávania jednotliqých činnosti. Pripomienka týkajirca sa uvedenia presnej informácie o

dodávateťovi a mieste úpravy rudy je uvedená na str. 4 tohto rozhodnutia.
K pripomienke podania vysvetlenia rozporu s banským zákonom' príslušný orgán uvádza: Na
str.5 je uvedené kladné stanovisko k navrhovanej činnosti povoťujúceho orgánu obvodného
banského uradu v Banskej Bystrici.

Ako už je uvedené na iných miestach tohto rozhodnutia príslušný orgán' posudzuje
činnosť z hťadiska vplyvov na Životné prostredie a nerieši dotačnú politiku predloŽeného zámeru
činnosti.

18



Problematike flotačného odpadu je riešená mimo okresu Žiar nad Hronom. Na str. 67

predloženého zámeru je uveáené, že flotačný odpad sa bude ukladať na odkalisku spoločnosti

SABAR' s.r.o. Markušovce. K tejto skutočnosti sa vyjadril územne príslušný orgán štátnej

správy okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý vo

suo.;om vyjadróní "o 
bňu I,12.20|6 uvádza že navýšenie spracovania rudy na existujúcej

úpravárenskej linke v Markušovciach flotáciou o 100 t/rok predstavuje cca 2,8 oÁ zroěných

množstiev spracovaných v spoločnosti SABAR s. r. o., a vzhťadom na skutočnosť, že sa týka

činnosti už povole iej. Zhl]adiska mnoŽstva predstavuje nepatrný nárast ěinnosti a nie je

potrebné tento narast iinnosti posudzovať podlb zákona. Hlušina zťaŽby v Kremnici nebude

iransponov anánapovrch, ale bude použitáv podzemí nazžk\adku vý'ažených priestorov.

Ý jestvujúcej 8achte Andrej pri podzemiejťaŽbenedÓjde k zásahu do prírodného prostredia

napovrch a-tedánedójde ani k devastáciu prírodného prostredia.

Príslušný orgán neposudzuje potrebu )|utu p," spoloěnosť ale posudzuje vplyv činnosti na

životné prost.edíe podl'a zékonav nadviiznosti na trvalo udržate|ný rozvoj.

Pripomienky týkajúcej sa Aarhurského dohovoru je o účasti verejnosti na rozhodovacom

pfocese a ten je premietnutý q v zákone o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie' a dáva

priestor verejňosti na vyjaáre''i. t navrhoíanej činnosti a moŽnosť úěasti na rozhodovacom
'p,o".,. o "navrhovanej" činnosti. Stanoviska. fyzických osÓb, zainteresovanej verejnosti

á právnických osób sú uvedené na str' 9 _23 tohto rozhodnutia.

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania pokladá predloŽený zámer činnosti

s množstvom blížiacemu sa spodnej hranice stanoveného limitu v prílohe č. 8 zákona za tlp|ný

odborný podklad, vypracovaný odborne spósobilou organizáciou ( zhotovitefom ) v súlade s

Prílohou č. 9 k ,auoiu,ktoqý podrobne opisuje možnévplyvy a výstupy navrhovanej činnosti na

životné prostredie a ,'a. žákluď", ktoréňo je možné určiť opatrenia na zmiernenie

predpokladaných negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Na základe

uvedeného príslušn| orgán nepovažuje za potrebné pre- posúdenie navrhovanej činnosti jej

ďalšie posudzovani" poíru ,áionu p''i tuk malom rozsahu navrhovanej činnosti - ťaŽbe v

poJ".-i v jestvujúcój štólni, ktoré by neboli prínosom pre posudzovaný zámer činnosti.

K ďalším pripomienkam, ktoré obsahujú skutočnosti, ktoré Sa netýkajú vplyvu

posudzovaného zarneru na Životné prostredie jé predmetom zisťovacieho konania, správny

orgán sa nimi preto nezaoberal.
Navrhovaná činnosť uvedená v zámerc nemá ýznanný negatívny vplyv na cestovný

ruch' nako]]ko zo strany účastník konania neboli predloŽené žiadne kvalitatívne ani

kvantitatívne ukazovatele, ktoré by takúto skutočnosť potvrdili. Treba tieŽ uviesť, Že cestovný

ruch nie je činnosťou bez vplyvu naŽívotné prostredie.

29. Ktdra Štrolfekovú, Kutnohorskú 657/3, 967 01 Kremnica ( doručené dňa ]7'10'20]6 ):

splnomocnenó osoba zastupujúca 45 podpísaných občanov mesta Kremnica vo vyhlásení s

nesúhlasom so zamerom ,, 
^Pódzemná 

iažba Ag - Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r.

20I7 _ 2021.,, lebo nie je v súlade s rozvojoý|,t ,ht,ttomi mesta Kremnica. Preto žiadajú, aby

zámer bol posúdeni, , ítraaxka vplyvov ňa životné prostredie podťa zákona č. 24/2006 Z, z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Súčasťou stanoviska bota podprsová listina vypracoýanó v súlade s $ 24 ods. 5 písm. b)

zálcona príslušnému or gánu.

V stanovisku nie sú uvedené konkrétne pripomienky vplyvu navrhovanej činnosti na

životné prostredie, ktoqými by sa mal príslušný órgan zaoberať a ktoré by mali bý' predmetom

rozsahu hodnoteÁa nál,rhol,anej činnosti, káď účastník konania žiada, aby sa uskutočnilo

posudzovanie vplyvov na životné prostredie podťa zákona, musí uviesť zákowté dóvody, ktoré

odóvodňujú postup príslušného o,gánu podťá $ 30 zakona. Súlad resp. nesúlad s rozvojovými

aktivitami mesta i<,ó.ni"a, je na posúáení oigánu územného plánovania na základe platných

územnoplánouacích 
- 
poatíuáou vyhotovenycň a schválených podl'a ustanovení 1. časti
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stavebného zákona ajeho záváznom vyjadrení kpovoťovaniu navrhovanej ěinnosti zhťadiska

územného plánovania.

30. Mestský klub lyžiarov Kremnica, Skalka 536, 967 01 Kremnica (ist zo dňa 11.10'20]6 )

uvádza: Mesto Kremnica oboznámilo občanov o zámere spoločnosti )RTAC, S. r' o., Kremnica

,, Podzemnó ťažba Ag - Au rúd vdobývacom priestore Kremnica vr. 20]7 _ 202]*. Tento

zómer sme si prečítáli azistili,*u, ž, je toiožný so zámerom zroku 2013. Náš klub sa

opakovane vyiádroval k aktivitám ťažobných spoločností v dobývacom priestore Kremnica

ái,no stono,tsko je aj dnes nemenné. Vychovávame avedieme mladých l:udí kšportovým

ohnrtá* v prírodnom" prostredí, preto nám záleží na jeho ochrane. Nechceme, aby mesto

Kremnica sa znoýu stálo mestom s devastovaným okolím, ako možno vidieť na historiclcych

fotografiách a obrazoch. odmietame akúkol\vek, vel,kú i malú, ťažbu zlaých a strieborných rúd
", rí,ň,t,i. Spoločnosť )RTAC, s'r.o. nepriznáva vo svojom zámere svoj skutočný cieť, no z jej

predchádzajiceho zámeru sme pochopili' že j9j cieťom je oveťa vrjčšia t,ažba. Táto by

ohrozovala rozvoj nášho mesta ,il,z,,i, na prírodnom prostredí, športe, relcreácií a samozrejmé

na kultúrnych a-historicbých hodnotách, Úž proti predchádzajúcemu zámeru sffie Sa vyjadrili

negatívne a na toffito stánovisku trváme. Preto žiadame, aby sa uskutočnilo posudzovanie

,pty,,, na životné prostredie podťa zákona č. 24/2006 Z. z..

óž nepredložito podťa s 24b zákona príslušnému organu výpis z obchodného registra alebo

podobného registra.
V stanovisku nie sú uvedené konkrétne pripomienky vplyvu navrhovanej činnosti na Životné

prostredie, ktorými by sa mal príslušný orgán zaoberať a.ktoré by mali byť predmetom rozsahu

hodnotenia navrhovanej činnosti, keď úěaštník konania žiada, aby sa uskutočnilo posudzovanie

vplyvov naŽivotnépróstredie podfa zákona, musí uviesť zákonné dóvody, ktoré odóvodňujú

p;j"p príslušného árgánu podťa $ 30 zákona. Súlad resp. nesúlad s rozvojovými aktivitami

mesta Kremnica, je na posrideni orgánu územného plánovania na zák|ade platných

územnop1áno,,acícď podkládov vyhotověných a schválených podťa ustanovení 1. ěasti

stavebného zékona ajeho záv.áznom vyjadréní kpovoliovaniu navrhovanej činnosti zhl'adiska

územného plánovania.

3I, Slovenský zviiz zdhradkdrov - Zúkladnú organizdcia 27.5, 967 01 Kremnica, ut. čs,l t.
g44/Is7 1írst zo dňa 13.10.20t6)., záhrádlrari hospodáriaci v oblasti Kremnice, ktorí

hospodária v záhradkárslqtch osadách sl vybudovali Sv:o]e záhradlE 
, 'na 

nevyužívanej

poínohospodárskej póde' iáhradkarsko osada, ktorá má sídlo na ,,Sibeničnom vrchu,, sa
-nachádzá 

v blízkosti ťažobného miesta Šturec ( cca 1 _ 2 km od miesta predpokladanej ťažby ),

južným Smerom, v ktorej hospodári ]06 záhradkárov. oproti t,ažobnému miestu, vo vzdušnei

vzdialenosticcalbnýchoa,i,.Smeromsanachádzazáhradkárskeosada,,Gróbňa,,,
vktorej je združené 10ti členov, Vokotí Kremnice, hospodária na svojej pÓde iprídomou'í-

záhradkari v počte ]03 členov, Všetci títo záhradkári - členovia i nečlenovia Zo SZZ budú

priamo postihnutí ťažbou zlata v dobývacom priestore Kremnica. Záhradkari si zakúpili svoje

záhradtgl do osobného vlastníctva. Budovali, neťaďovali si ich a udržiavajú ich kvóli relaxácií

po dennej alebo ýždennej práci a na pestovanie poťnohospodárstqlch produktov ekologiclglm

spósobom. Na vlastné ,a"taáay si vybidovali inžiiierske siete a záhradné a relveačné chatlq.
-ijč,í;. 

zóhradkárov je dopestovanie si lcvalitného ekologického ovocia a zeleniny tiež relaxácia'

a oddychu v prírode,'k čoůu je potrebný kťud a pokoj po náročnej práci. odstrel horniny, aj keď

v poi,emí, ívojím hlukom im i tom bude brániť a bude im znepríjemňov;ať život pri práci pre

seba a pre svoje rodiny. Blízkost' záhradiek k ťažobnému ložisku bude mať nepriazniý doyý
i z hťadiska otr6so1, p,,,,z, zahradtcy sú vybudované v svahovitom teréne, kde si záhradkari

museli vybudovať tirasy, aby mohh pestovat, poťnohospodárske pl9djny a vysadit, ovocné

stromy. 
.Na 

ýchto po,á*koáh, pósobením otrasov sa móžu poškodiť terasy a vybudované

záhradné chatlcy, Vyb,do,a,ie záhradok vrátane uvedeného príslušenstva si vyžiadali značne
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finančné náklady od každého zóhradkára ateraz, keď už získavajú úžitok z plodov svojej práce
"mó 

im spÓsoboiať problémy ťažobná činnost, v blízkosti záhrad? Záhradkari si strážia životné

prosfteáie, dbajú Z t, ouý nedochádzalo kjeho znečisťovaniu ani kjeho znehodnocovaniu,
,Skupina 

ludí, ktorá chce ziskať prospech z ťažby drahých kovov, tým znepríjemňuje život luďom,

ktorí sa snažia ochrániť prírodů pre^ seba a pre ďalšie generácie. Záhradkari sú znepokojení ým,

že 1RTAC chce zístáť povolbnie na ťažbu drahých kovov, Wóda SR podporuje rozvoj

záhradkárskej činnosti. )RTAC nehumanným spósobom a ťažbou drahých kovov, ktoró možno

nebude ani rentabilná a pre Slovensko neprineíie nič, chcú zmarit,úsilie drobných pestovateťot\

potravinárslqlch produktov, ktoré slúžia pre samozásob.ovanie záhradkárov a ich najbližších
'rodín. 

Z uvedených dóvodov Vás žiadami, aby sa posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti

uskutočnilo v zmysle platných zákonov na životné prostredie a záujmy dotknuých občanov

mesta Kremnica.
V stanovisku nie sú uvedené konkrétne pripomienky vplyvu navrhovanej činnosti na životné

prostredie, ktorými by sa ma1 príslušn;ý orgán žaoberať a.ktoré by mali byť predmetom rozsahu

hodnotenia navrhovanej činnosti, keď účastník konania Žiada, aby sa uskutočnilo posudzovanie

vplyvov na životné próstredie podťa zákona, musí uviesť zákonné dóvody' ktoré odóvodňujú

postup prís1ušného órgánu podi,a $ 30 zakona. Vzdialenosť záIlradkárskej osady Grobňa je od

miesta predmetnej ťažhy vzdialené vzdušnou vzdialenosťou 1,1 km na protiťahlom svahu ateda

nemóže byť ohrozená hlukom a vibráciami navrhovanej činnosti. Na základe iných požiadaviek

príslušný orgán stanovil vo výroku rozhodnutia v prípade zvýšenia hladiny hluku spósobenú

vykonávanim navrhovanej či.nnosti, vypracovať hlukovú štúdiu s návrhom opatrení ktoré

eíiminu3tr prípadtré zvýšené hladiny hluku a vibrácií na oklité prostredie.

Príslušný orgán, tbk ako už bolo uvedené neskúma ekonomické ukazovatele navrhovateťa ale

posudzuje predloŽený zétmer činnosti z hl'adiska posudzovania jeho vplyvov na životné

prostredie.

32. Mestské lesy Kremnica, s.F.o.' Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica ( list zo dňa

13.10.20l6) oznamujú, že nesúhlasia s realizáciou zómeru spoločnosti )RTAC, s'r.o', ktorý je

obsiahnuý v proiekte ,.,, Podzemná ťažba Ag _ Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r' 2017

_ 2021,,.. Ai^keď,,,i]i,á,io tohto záme,i,o., osebe nepredstavuje vóžnejšie ohrozenie pre

životné proštredie v našom meste, ohrozenie vidíme v tom, že realizácia tohto zómeru je jedným

z postupných lcrokov, ktoré vedú k naplneniu zámeru na povrchovú megalomanskú ťažbu vo

ii,l,,oi,i* ložisku Kremnica _ Šru,i, a následnému Spracovaniu vyťaženej rudy v blízkosti

ňiesta ťažby, proti ktorému zámeru móme zásadné výhrady. Takáto t'ažba a spracovanie

vyťaženej rutdy by nepochybne mali nezvratné devastačné dopady na životné a sociálne

prostredle vmestí KrZmntLa ajeho okolí' Aj zýchto dÓvodov žiadame, aby sa vo veci
'predloženého zameru činnosti uskutočnilo posudzovanie jeho vplyvov na životné prostredie

podťa zóknna č. 24/2006 Z, z. o posudzovaií vplyvov na životné prostredie, v rámci ktorého
.bude 

možné komplexne posúdiť predložerrý zámer.

Predmetom posudzovania je podzemtá ťažby v minimálnom rozsahu tj. 1 000 t/rok.

Povrchová ťaŽbanie je predmótom zámeru činnosti. V stanovisku nie sú uvedené konkrétne

pripomienky, ktorými by sa mal príslušný orgán zaoberať a ktoré by mali bý' predmetom

rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, t.e úěastník konania Žiada, aby sa uskutočnilo

posudzovanie vplyvov na životné prostredie podťa zákona.

33. Súkromné gymnózium, SZŠ a MŠ, sZUŠ, t]l. DolntÍ 48/19, 967 01 Kremnica ( list zo dňa

] 2. l0'20l6 ) oznamuji, že nesúhlasia so zámerom ,, Podzemná ťažba Ag _ Au rúd v dobyvacom

priestore Kremnicaír. 2017 _ 202],,, p-redložen!,ry.nayrhovateťom )RTAC, S.r.o', lebo nie je

v súlade s rozvojoými ahivitami mesta-Kremnica. Žtadaiú, aby zámeru bol posúdený z hťadiska'

vplyvov na životní prostredie podťa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie.
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V stanovisku nie sú uvedené konkrétne pripomienky' ktoými by sa mal príslušný organ

zaoberať a ktoré by mali byť predmetom rožsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, keď účastník

konania Žíada,aby sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na Životné prostredie podťa zákona.

34. Matica Slovenskó - Miestny odbor v Kremnici,967 0I Kremnica ( list zo dňa ]4.l0.2016 )

uvódza: Jednoznačne nesúhlasi.u , po,olením obnovenia ťažby Ag _ Au rúd spoločnost,ou

1RTAC, s.r,o' Kremnica, lebo považujeme tento lcrok spoločnosti za zastierajúci manéver,

smerujúci k realizácií póvodnéňo zámeru ťažby Ag- Au rúd povrchovým spósobom ťažby.

Spoličnosť 1RTAC i.,,o., nepriznáva vo svojom zámere svoj skutočný cieť, no zjej

predchádzajúceho zámeru smi pochopili, že jej ci.eťom je oveťa vcičšia ťažba. Táto by

ohrozovala nielen Kremnickú kalvóriu, ale aj ďalšie kultúrne pamiatley v oknlí mesta, horé sa

nachádzajú v pamiatkovej zóne banslqlch diel. Už proti predchádzajúcemu zámeru sme Sa

vyjadrili' negůtívne a na tomto stanovisku trváme. Preto žiadame, aby sa uskutočnilo

pá,,d,o,onió vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podťa zákona č. 24/2006 Z. z.,

ktoré by ponrdilo alebo vyvrátilo naše obavy

Predmetom posudzovania je podzemná ťůby v minimálnom rozsahu t. j. 1 000 t/rok.

Povrchová ťaŽba nie je predmétom zámeru činnosti. V stanovisku nie sú uvedené konkrétne

pripomienky vplyvu ňuúhouu,,ej ěinnosti na Životné prostredie, ktoqými by sa mal príslušný

i'ga" ,aobe,ai á ktore by mali tyť predmetom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, keď

účastník konania Žíada, u6y ,u uskutóěnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie p9dl?

zékona.musí uviesť zákonné dÓvody, ktoré ódóvodňujú postup príslušného orgánu podlia $ 30

zákona.

35. Združenie Kalvária na obnovu kaplniek a kostolov na Kalvdrií Kremnica, Zechenterova

349/6, 967 01 Kremnica ( list zo d a ]4'10.2016 ) uvádza: Spoločnosť ORTAC s.r.o., vo svoiom

zámere nepriznáva svoi skutočny cieť. Z predchádzajitceho zámeru máme za to, že jej cieťom je

oveťa vcičšia ťažba, horá by ohro,ovali alebo zlikvidovala realizované diela i d,alšie kulturne

pamiat|ry, ktoré sa nachádzajti v pamiatkovej zÓne banslc!,ch diel. Už proti predchádzai cemu

zámeru sme sa vyjadriti ,ug,íí,,u a na tomto stanovisku trváme. Združenie Kalvária

iidntoznačne nestihlisí s povolčním obnovenia ťažby Ag _ Au r d spoločnosťou 1RTAC' s.r,o.,

Kremnica. Preto žiadaie, aby sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na

životné prostredie podťa zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré by potvrdilo alebo vyvrátilo naše obavy.

oZ nepredložtlo podťa $ 24 ods, 5 písm, a) zákona príslušnému orgánu doklad o zaregistrovaní.

V stanovisku nie sri uvedené kbnkrétne pripomienky vplyvu navrhovanej činnosti na Životné

prostredie, ktor;fmi by sa mal príslušny orgán zaoberať a.ktoré by mali byť predmetom rozsahu

hodnotenia navrhovanej činnosti, keď ričaštník konania žiaďa, aby sa uskutočnilo posudzovanie

vplyvov na Životné prostredie podťa zákona, musí uviesť zákowÉ dÓvody, ktoré odÓvodĎujti

postup príslušného orgánu podl'a $ 30 zákona.

36. Zdktadn umeleckd škola J. L. Beltu, Angyalova 419/35, 967 01 Kremnica ( list zo dúa

13.10,2016 ) nes hlasí so zámerom ,, Podzemná t,ažba Ag - Au r d v dobyvacom prie|t9re-

Kremnicav r. 20]7 _ 2021,,, predložen!,m navrhovateťom )RTAC, s.r'o., Banská cesta 27, 967

0] Kremnica, lebo nie je v s íade s rozioiou!,mi aktivitami mesta Kremnica. Žiada, aby zámer

bol pos den!,z hťadiska vplyvov na znbtnZ prostredie podťa zákona č. 24/2006 Z. z', ktoré by

potvrdilo alebo vyvrátilo naše obavy.

V stanovisku nie sri uvedené konkrétne pripomienky vplyvu navrhovanej činnosti na

ŽivoÍnéprostredie, ktorymi by sa mal príslušn;f 
-orgán 

zaoberať a ktoré by mali byť predmetom

rozsahu hodnotenia návrhovanej činnosti, táď ričastník konania žiada, aby sa uskutočnilo

posudzovanie vplyvov na životné prostredie podl'a zákona, musí uviesť zěkowÉ dÓvody, ktoré

odÓvodřujri postup príslušného o,gánu podťá $ 30 zákona. Srilad resp. nesťrlad s rozvojoqimi

aktivitami mesta Kremnica, je na posriáení oigánu rizemného plánovania na zékl'ade platn;ich

rizemnoplánovacích podkíadou' uyhotouen;fch a schválen;fch podlia ustanovení 1. časti

22



stavebnóho zékona ajeho záváznom vyjadrení k povoťovaniu navrhovanej činnosti z hťadiska
územného plánovania.

37. ZtÍkladnú škola, Angtalova ulica 401/26,967 0l Kremnica ( list zo dňa 17.10.2016 )
nesúhlasí so zámerom ,, Podzemná t,ažba Ag _ Au rúd v dobýnacom priestore Kremnica v r.

20I7 _ 202],,, predloženýmnavrhovateťom )RTAC, S.r.o., Banská cesta 27, 967 01 Kremnica,
lebo nie je v súlade s romojovými aktivitami mesta Kremnica. Žiada, aby zámer bol posúdený
z hťadiska vplyvov na životné prostredie podťa zókona č. 24/2006 Z. z', ktoré by potvrdilo alebo
vyvrátilo naše obavy.

V stanovisku nie sú uvedené konkrétne pripomienky vplyvu navrhovanej činnosti na životné
prostredie, ktorými by sa mal príslušný orgán zaoberať a ktoré by mali byť predmetom rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti, keď účastník konania žiada, aby sa uskutočnilo posudzovanie
vplyvov na Životné prostredie podl'a zákona, musí uviesť zákonné dóvody' ktoré odóvodňujú
postup príslušného orgánu podfa $ 30 zákona. Súlad resp. nesúlad s rozvojovými aktivitami
mesta Kremnica' je na posúdení orgiínu územného plánovania na zák|aďe platných
územnoplánovacích podkladov vyhotovených a schválených podťa ustanovení 1. časti
stavebného zákona a jeho záv.áznom vyjadrení k povoťovaniu navrhovanej činnosti z hťadiska
územného pliínovania.

38. Floren a. s., hotel Golfer Kremnica, J. Horvútha 910/50, 967 01 Kremnica ( list zo dňa
]4'10.20]6 ) uvódza nasledovné: Naša spoločnost,podniká v hotelierstve a cestovnom ruchu už
]6 rokov. Celé toto obdobie o|crem iného propaguje región anajmci lokalitu Kremnice ako
historiclE klenot' SJovenska. Vidíme na základe štatistik a spritnej vdzby návštevníkov hotela
o nebyvalý zvýšený záujem a hrdosť na naše dedičstvo, Do podnikanie sme vložili nemalé

finančné prostriedlry, akaknlvek ťažba a aktivity súvisiace s banskou činnosťou sú pre naše
podnikanie nezlučiteťné. Vidíme v tom ohrozenie našich aktivít ako aj znehodnotenie nášho
vlastníctva. Aj mestské zastupiteťstvo mesta Kremnica odmietlo zámery spoločnosti ORTAC už
v minulosti' Preto žiadame, aby sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie podťa zókona č' 24/2006 Z. z'.

V stanovisku nie sú uvedené konkrétne pripomienky vplyvu navrhovanej činnosti na životné
prostredie, ktorými by sa mal príslušný orgán zaoberať a ktoré by mali byť predmetom rozsahu
hodnotenia navrhovanej ěinnosti, keď úěastník konania žiada, aby sa uskutočnilo posudzovanie
vplyvov na životné prostredie podl'a zákona, musí uviesť zákonné dÓvody, ktoré odóvodňujú
postup príslušného orgánu podťa $ 30 zákona. Súlad resp. nesúlad s rozvojovými aktivitami
mesta Kremnica, je na posúdení orgánu územného plánovania na zák|ade platných
územnoplrínovacích podkladov vyhotovených a schválených podl'a ustanovení 1. časti
stavebného zákona ajeho záváznom vyjadrení k povoťovaniu navrhovanej činnosti z hťadiska
územného plánovania.

Mesto Kremnica ( list č. Výst.20161008222 zo ďňa24.10,2016) ozámere informovalo
verejnosť v zmysle $ 23, ods. 3 zékona nasledovným spósobom: oznám o zaslaní zámeru bol
zverejnený odo dňa 29.09.20|6 do 20.10,2016 na úradných tabuliach mesta Kremnica
a v rovnakom čase bol zverejnený na internetovej stránke mesta Kremnica.

Príslušný orgrán podťa $ 56 písm. b) zákona v spojení s $ 5 zákona NR SR č. 52512003 Z.

z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov a

zékona ě. I80/20I3 o organizovaní miestnej štátnej správy a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov a v súlade $ 65 e) zékona a prechodnými ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára

2017 zísťovacie konania a konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny
zaěaté aprávoplatne neukončené pre l. januárom 2077 sa dokoněia podťa predpisov účinných
do 31. decembra 2016.
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Príslušný orgán pri rozhodovaní pouŽil primerane .kritéria 
pre zisťovacie konanie podlla $

29 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredi", 
^":...d:1",rl'prí1ohe 

č' 10 uvedeného

zákona, ktoré sú transpozíciou prílohy č. III. Smernice z}ItlgzlBu oposudzovaní vplyvov

urěitých verejných u,ír.'o*,,ycil projektov na životné prostredie a vychádzal zo stanovísk

doručených k zámeru podťa $ 23 ods. 4 zákona 1 dóttnutych orgánov, dotknutej obce,

zainteresovanej verejnosti, fyzických a právnických 
9:9^b^ 

) a rozhodol aj v súlade s rozsudkom

Krajského súdu v "nanskej"Bystiici, poa e. k..-24lsl2g6l20l3.I22 z23jina 2016, ktorý

"u,ni.tol 
žalobu - žalobcov Mesta Kremnica a z Kremnica nad ZIato.

Vzhťadom na to, že zo stanovísk doručených k zámeru od dotknutých orgánov ani

v jednom prípade neboía vznesená požiadavka vzhřadom na malé množstvo odťaŽenej rudy na

posudzovania vplyvov na životné prostredie a aj dotknutá obec _ Mesto Kremnica vo svojom

vyjadrení uviedla, Že rea|izácia tohto zámeru sama osebe neprestavuje vážnejšie ohrozenie pre

Životné prostredie v meste, ( aj keď ohrozenie vidí v tóm, že predložený zámer je len

predstupeň, ktorý chce nawho.'oát.r po'.wný-i kr9kmi. priblížiť krea|izácií svojho hlavného

zámeru,ktoqim je povrcho vá ťaŽba"ruto'i'i.uorných rua á icrr následné spracovanie v blízkosti

miesta ťaŽby),p.i eo,,, zo strany dotknutej verójnosti .vzniká 
pripomienka, že posudzovaný

zÍtmerčinnosti je vzhťadom na 
'nure 

Á"oz.tuo ojruzenej rudy, nema1 bý' posúdený ako ťaŽba

ale ako prieskum, príslušný orgán zamietol. Váčšia ěasť zainteresovanej verejnosti' fyzických

aprávnických osÓb požadovali po.sudzovanie vplyvov na životné prostredie bez stanovených

konkrétnych požiadavky vo vzťahu k nau.hóvánej činnosti pre ktoré by bolo potrebné

posudzovanie ěihnosti ia živottté prostredie a stanovenie konkrétnych podmienok a ěasový

harmonogram ro,ŠÁ hodnotenia póaru $ 30 a nasledovných ustanovení zákona. ktoré by určil

príslušnýorgánu'porup'a"isrezortným,povoťujúcimadotknutýmorgánom.

Aksazistí,Žeskutočnévplyvyposudzovanejčinnostisúváčšieakosauvádzavzirnereje
ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpeěiť ďpatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s

vplyvom uvedeným v zámére a v súiade.s podmienkami určenými v rozhodnutí o povo1ení

činnosti podťa osobitqých predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej ěinnosti uvedenej v zámere s použitím

kÍitérií pre zisťovacie konanie u""a."ý.r' v prílohe č. 1ó zákona s prihliadnutím na stanoviská

podťa $ 23 ods. 4 zil<ona, príslušný o'gan nepredpokladá význarn očakávaných vplyvov

z navrhovanej činnosti taký, aby bolo_potreňne poůd'ó''u''ie podťa zákona a rozhodol tak, ako

je uvedené vó výrokovej časti tohto rozhodnutia.

U p o z o r n e n r e:

Podl]a $ 29 ods . |6 zákona dotknutá obec o rozhodnutí

bezodk1adne informuje verejnosť na svojom webovom sídle,

tabuli obce. DeĎ ,,y'.,enia a Zvesenia na rozhodnutí potvrdiť

nad Hronom' odboru starostlivosti o Životného prostredie.

vydanom v zisťovacom konanÍ

ak ho má zriadené a na ťrradnej

a doručiť okresnému ťrradu Žiar

Poučenie:
Účastníci konania vrátane verejnosti v srilade s $ 24 ods. 4 zákona majri právo pod1ť

odvo'anie proti tomuto rozhodnutiu podia $ 53.a 54 spiávneho zákona v lehote do 15 dní odo

dřa oznámenia rozhodnutia na okresn; *áo Žíar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné

pio,,,.ai., Namestie Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiat nad Hronom.
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Vo vzťahu kverejnosti podl'a $ 24 ods. 4 zákona, za deřl doručenia rozhodnutia sa považuje

pátnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle
.tr'ttp'/lí**.minv.sk/posudzávanie-vp1yvov-sea-eia) azároveřt na úradnej tabuli príslušného

orgiínu. Toto rozhoánutie je preskúmatel'né súdom podťa zákona č,. 162120|5 Z. z. správny

sriány poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Dušan. Berkeš
ťrci odboru

Doručuje sa:

t. lUO.. IJubomir'Ivan, Dukelskfch hrdinov 16' 960 01 Zvolen

2. ORTAC ' 
s. r.os' ,o 

'ídlo- 
Banská cesta27,967 0I Kremnica

3. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám' IlI,967 01 Kremnica

4. obec Kremnické Bane, Kremnické Bane ě. l,967 01 Kremnica

5. obec Lričky, L čky ě. 103, 967 0I Kremnica

6. SoS Kremnica, obiianske združenie,Štefanikovo námestie 1712I,967 0I Kremnica

7. občianskezdruženíe 1115' PavlaKrížku 393110,967 0I Kremnica

á. ilffi;rlĚcroN - združenie turizmu, Štefánikovo námestie 11l!0,967 
0t Kremnica

9.ozKremnickévrchypreŽivot,Vansovej61115,96501ZiarnadHronom
10. REHWALD s. r.o., Revolta!56013,967 0l Kremnica

11. Mestsky klub lyžiarov Kremnica' Skalka 536,96] 01 Kremnica

l2.Slovens[f zváz zéútraďkárov - zák|adná organízácia 27-5, ul. Čse č. 9441157,967

0lKremnica
13. Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Ze,chenterova34712,967 0I Kremnica

14. S kromn é gymnánium, SZŠ a MŠ, Ul. Do1ná 48119,967 0I Kremnica

15. Matica Slovenská - Miestny odbor v Kremnici ,Zechenterova349l6,967 0t Kremnica

16. ZdruŽenie Kalvária na obnovu kaplniek a kostolov na Kalvárií v Kremnici, Zechenterova

34916,967 0I Kremnica
I7.ozKremnicanadz!ato,J'Horvátha896122,9610IKremnica
18. Zakladná umelecká škoia J. L. Bellu, Angyalova 4t9l35,967 0I Kremnica

t9.ZáVJadná škola, Angyalova u|íca 4OI126,96] 01 Kremnica

20. Floren a.s., hotel cJír.r Kremnica' J. Horvátha 9|0150,967 0I Kremnica

21.SABAR' s.r.o.' Pod stožkami 10, 053 21 Markušovce

zz. kuouŠíroffeková, Kutnoho rská 657 13,967 01 Kremnica

23 . Iv anaUhríková, M. Ch.á't.ka 5O7 l 13, 965 0 1 Žiar nad Hronom

24,EvaZaťkovská, Dolná 50123,967 0I Kremnica

25. Anton Lycius, Dolná 5Ol23,967 01Kremnica

26. Marek Boldiš, Kosorín 59,966 24 Kosorín

27 , Zverejnením podťa $ 29 odsek 15 zákona
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Na vedomie:
28. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová19,827 15 Bratislava2t2

áó. s*,1.obystrický-samosprávny kraj, Nám. SNP ě.23, 974 0I Banská Bystrica

30. obvodný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. L. Štúra I,974 0t B,

Bystrica
31. Itajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, I azovná ul.8, 915 65 Banská Bystrica

32. okresný urad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor vybraných
-_ 

itozi"xŽP kraia,Nám. Í:. Št,''u ě,I,974 05 Banská Bystrica

33. okresné riaditeťstvo hasičskéh o azáctranného zboru v Žiari nad Hronom' Ul. SNP 122'

965 01 Žíar nad Hronom
34. Regionálny úrad verejného zdravotníctv a v Žiar nad Hronom, Cyrila a Metóda 357 l23 , 965

z4 Žíar nad Hronom
35. ŠoP SR, Spráá cHro Štiavnické vrchy, Kammerhofská26,g69 O| Banská Štiavnica

36. okresný traaiiarnad Hronom, odbor starostlivosti krízového riadenia, Nám' M.

Slovenškej č. 8, 965 01 Žiar tadHronom

37. okresný urad Žiar nadHronom, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií,Ul. SNP

ě. t57, 965 01 Žiar nad Hronom

38. okresný iradŽiarnad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - štátna vodná

správa, štátna správa odpadového ío'poau'stva, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. M.

Siovenskej č. 8, 965 OI Ziar nad Hronom

39. ENVIGEÓ,a. s., KyncerováZ,97411 Banská Bystrica
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