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VEC
Stanovisko účastníka konania – Obce Nižný Klátov - k návrhu spoločnosti Ludovika
Energy s.r.o. na zmenu resp. predĺženie lehoty platnosti prieskumného územia Čermeľ-
Jahodná – U, Mo, Cu rudy

Dňa 22. 1. 2015 bola obci Nižný Klátov doručená Vaša žiadosť o stanovisko k návrhu
firmy Ludovika  Energy s.r.o  na  predĺženie  doby platnosti  prieskumného  územia  Čermeľ-
Jahodná – U, Mo, Cu rudy.

Ešte pred doručením Vašej  žiadosti  bola doručená žiadosť firmy Ludovika Energy
adresovaná obci v decembri 2014. Dňa 14.12.2014 sa uskutočnilo ustanovujúceho zasadnutie
obecného zastupiteľstva, kde bola predmetná žiadosť prerokovaná a na ktorom bolo prijaté
uznesenie  č. 7/2014,  ktorým  obecné  zastupiteľstvo  nesúhlasí  so  zámerom  spoločnosti
Ludovika  Energy s.  r.  o.  predĺžiť  lehotu  geologického  prieskumu v  prieskumnom území
Čermeľ-Jahodná-U, Mo, Cu rudy (viď príloha). 

Obec Nižný Klátov ako dotknutá obec, v ktorej katastrálnom území sa prieskumné
územie nachádza, dáva v predmetnej veci pre Ministerstvo životného prostredia nasledovné

s t a n o v i s k o :

Obec  Nižný  Klátov  (ďalej  len  „obec“)  považuje  existenciu  prieskumného  územia
Čermeľ-Jahodná-U,  Mo,  Cu  rudy  a  prípadné  pokračovanie  geologického  prieskumu
rádioaktívnych nerastov vo svojom katastrálnom území za závažný rozpor s viacerými cieľmi
Programu  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  obce,  predovšetkým  s  cieľom  ochrany
životného prostredia a s cieľom ochrany zdravia obyvateľov obce, ktoré majú oporu aj v čl.
40 a čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.

Z  hľadiska  oboch  týchto  cieľov  je  obzvlášť  závažným  rizikom  vyplývajúcim
z geologického prieskumu  možnosť kontaminácie povrchových a podzemných vôd v území
v dôsledku  mimoriadnych  udalostí,  prípadne  havárií,  ktoré  môžu  vzniknúť  napríklad  pri
nedodržaní  bezpečných  postupov  pri  realizácii  geologických  prác  alebo  pri  vzniku
nepredvídaných udalostí.  Za 10 rokov doterajšej  realizácie  geologického prieskumu (od r.
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2005) držiteľ prieskumného územia nezabezpečil pravidelné informovanie obce o výsledkoch
monitoringu vôd a ďalších zložiek životného prostredia.

Existencia  prieskumného  územia  zároveň  znamená  obmedzenia  pre  vlastníkov
nehnuteľností   a  pozemkov  pri  výkone ich    vlastníckych  práv  a     negatívne  ovplyvňuje  ceny
nehnuteľností  v     prieskumnom území  a  v  jeho okolí,  teda  aj  v  obci  Nižný  Klátov  ,  keďže
v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)
„Zhotoviteľ  geologických  prác  a  ním poverené  osoby  sú  oprávnení  na  účel  vykonávania
geologických prác vo verejnom záujme vstupovať na cudzie nehnuteľnosti, zriaďovať na nich
pracoviská, prístupovú cestu a prívod vody a energie, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a
odstraňovať porasty.“

Tieto obmedzenia nie sú ospravedlniteľné verejným záujmom.  Držiteľ prieskumného
územia počas celej doterajšej doby trvania geologického prieskumu  v prieskumnom území
Čermeľ-Jahodná  (od  r.  2005)  nepreukázal     existenciu  nijakého  verejného  záujmu     na
vykonávaní  geologického  prieskumu  rádioaktívnych  nerastov –  preukázal  len  existenciu
vlastného  komerčného  záujmu súkromného  podnikateľského  subjektu  získať  geologickým
prieskumom  informácie  potrebné  pre  dobývanie  rádioaktívnych  nerastov  v  budúcnosti.
Neexistencia verejného záujmu na realizácii prieskumu vyplýva najmä z dvoch skutočností:
objednávateľom prieskumu nie je ministerstvo životného prostredia, obec ani žiadna štátna
inštitúcia  a  poznatky získané realizáciou prieskumu nie sú verejne dostupné – na základe
rozhodnutia držiteľa prieskumného územia podliehajú informácie obsiahnuté v odovzdanej
čiastkovej záverečnej správe utajeniu po dobu 10 rokov.

Z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie je potrebné upozorniť predovšetkým na
uznesenie  z piateho  zasadnutia  Zastupiteľstva  Košického  samosprávneho  kraja  č. 91/2014
„Územný  plán  veľkého  územného  celku  Košický  kraj,  zmeny  a  doplnky  2014“ zo  dňa
30.6.2014,  ktorým  zastupiteľstvo  schválilo  „zákaz  ťažby  rádioaktívnych  nerastov  pre
lokalitu  prieskumného  územia  Čermeľ-Jahodná  aj  na  ostatných  ložiskách  na  území
Košického samosprávneho kraja.“

Podľa § 25 ods. 2 geologického zákona „Držiteľ prieskumného územia na ložiskový
geologický  prieskum vyhradených nerastov  má do jedného roka po posúdení  a  schválení
záverečnej správy ministerstvom prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru podľa
osobitného predpisu“.

Na základe citovaného ustanovenia a na základe mediálnych vyhlásení predstaviteľov
držiteľa prieskumného územia a jeho zahraničnej materskej spoločnosti - napr. zdôvodnenie
požiadavky predĺženia  geologického  prieskumu  generálnym riaditeľom Ludovika  Energy
s.r.o. B. Bartalským pre TV Markíza dňa 2.12.2014 „Aby sme naozaj poznali, čo sa nachádza
pod našimi nohami a mohli to v budúcnosti využiť, keď príde ten vhodný čas“ alebo citát z
internetovej stránky www.euresources.com „Kuriskova project would be among the highest-
grade and lowest cost uranium producers in the world“ („projekt Kurišková by sa mohol
zaradiť  medzi producentov uránu s najvyššou koncentráciou a najnižšími nákladmi“) -  je
evidentné, že  cieľom vykonávania geologického prieskumu v prieskumnom území Čermeľ-
Jahodná spoločnosťou Ludovika Energy s. r. o. je úmysel budúcej ťažby nerastov v danej
lokalite  .

V súvislosti s dobývaním rádioaktívnych nerastov a vzťahu štátu k nemu je potrebné
poukázať  aj  na  nedávnu novelu  geologického  zákona č.  160/2014,  ktorá  vyšla  v  Zbierke
zákonov 13.6.2014 a v ktorej dôvodovej správe sa píše: „Dobývanie rádioaktívnych nerastov
predstavuje  činnosť  s výrazným  zásahom  do  práva  na  priaznivé  životné  prostredie
a potenciálom  ho  ohroziť  a poškodiť  a tiež  predstavuje  potenciálny  zásah  do  zdravia
populácie.  Predložený návrh zákona preto v súlade s pozitívnym záväzkom štátu na úseku
sociálnych práv a práva na priaznivé životné prostredie zavádza  zákonný zákaz dobývania
rádioaktívnych nerastov v Slovenskej republike.“
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Podľa §22 ods. 1 geologického zákona:
"Prieskumné územie určí ministerstvo najviac na štyri roky; na návrh fyzickej osoby

-podnikateľa  alebo  právnickej  osoby,  ktorá  je  objednávateľom  (ďalej  len  "držiteľ
prieskumného územia"), sa môže táto lehota predĺžiť o ďalšie štyri roky, opätovne o ďalšie
dva roky,  a ak určená lehota nepostačuje na dokončenie dotknutej  činnosti,  môže byť na
návrh držiteľa prieskumného územia  predĺžená o lehotu, ktorá je nevyhnutne potrebná na
dokončenie geologických prác."

V liste  spoločnosti  Ludovika  Energy s.  r.  o.  adresovanej  obci  sa  uvádza,  že  (cit.)
„predĺženie  lehoty  do  roku  2025  žiadame  na  dokončenie  geologických  prác  a na
pokračovanie  geologických  prác  súvisiacich  so  štúdiom  sprievodných  typov  nerastných
surovín“. Vyššie citované znenie geologického zákona však pripúšťa ďalšie predĺženie lehoty
prieskumného  územia  Čermeľ-Jahodná  len  na  dokončenie  geologických  prác,  nie  na
pokračovanie geologických prác súvisiacich so štúdiom iných typov nerastných surovín než
na ktorých prieskum bolo prieskumné územie pôvodne určené, pričom zároveň stanovuje, že
predĺženie  lehoty  je  možnosťou  a  nie  povinnosťou  ministerstva. Navyše,  vzhľadom  na
doterajší spôsob vykonávania prieskumu zo strany držiteľa prieskumného územia, ktorý bol
charakteristický  prerušeniami  geologických  prác  (napr.  v septembri  2013,  keď držiteľ
prieskumného územia oznámil  utlmenie prieskumu na základe jednostranného rozhodnutia
dozornej  rady  svojej  materskej  spoločnosti)  je  krajne nepravdepodobné,  že  doterajšia
lehota  prieskumného  územia  objektívne  nepostačovala  na  dokončenie  dotknutej
činnosti.

Obec  Nižný  Klátov  v súlade  so  svojím  poslaním  a  kompetenciami,  uzneseniami
Obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove, po zohľadnení a po dôkladnom zvážení vyššie
uvedených okolností

n e s ú h l a s í

s  predĺžením  lehoty  platnosti  prieskumného  územia  Čermeľ-Jahodná  a  žiada
ministerstvo životného prostredia SR, aby prípadnej podanej žiadosti držiteľa v tejto
veci nevyhovelo.

Obec Nižný Klátov si týmto zároveň v súlade s § 23 ods. 4 písm. f) geologického zákona a
s  § 14  ods.  1  zákona  č. 71/1967  Zb.  o  správnom konaní  (správny  poriadok)  v  znení
neskorších  predpisov  uplatňuje  svoje  postavenie  účastníka  v  konaní  týkajúcom  sa
predĺženia platnosti resp. zmeny prieskumného územia Čermeľ-Jahodná a v zmysle § 33
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov  žiada  ministerstvo  životného  prostredia  SR  o  včasné  zaslanie  všetkých
súvisiacich podkladov k danému konaniu.

      S pozdravom

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
starostka Obce Nižný Klátov

Príloha
Uznesenie obecného zastupiteľstva

U Z N E S E N I E
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove,
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zo dňa 14.12.2014

K     bodu rokovania: č. 13

 

Uznesenie č.7

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove 
n e s ú h l a s í
so  zámerom  spoločnosti  Ludovika  Energy  s.r.o.  predĺžiť  lehotu  geologického  prieskumu
v prieskumnom území Čermeľ-Jahodná-U, Mo, Cu rudy

V Nižnom Klátove, dňa 03.02.2015                        .......................................
       starostka obce
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