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Nováky 3. máj 2018

v
Vec: Ziadosť o zaradenie Petície na podporu zachovania ťažby uhlia na hornej Nitře 
na rokovanie Zastupitelstva TSK14. mája 2018

v

Ziadame zastupitel’stvo Trenčianskeho samosprávného kraja, aby na svojom rokovaní 
14. "mája 2018 prerokovalo předložená petíciu ZO OZ PBGN, prostredníctvom ktorej občania 
SR žiadajú kompetentných, aby podnikli všetky kroky smerajúce k zachovaniu ťažby 
hnědého uhlia na hornej Nitře v už určených dobývacích priestoroch Handlová a Nováky.

Konkrétné žiadame Zastupitelstvo Trenčianskeho samosprávného kraja, 
aby schválilo Územný plán TSK, vrátane:

• Podbodu 7.2.5. - V návrhovom období realizovať přeložku železničnej tratě č. 122III.
Kategórie v úseku Nováky -Koš.

• Podbodu 8.2.8. - V návrhovom období realizovať přeložku toku rieky Nitra v úseku
Nováky - Koš, v súbehu s přeložkou železničnej tratě.

■ Odóvodnenie:
Příprava ťažby uhlia z 12. poía v dobývacom priestore Nováky nadvázuje na 

dobývanie uhlia v súčasnosti prevádzkovaných poliach - v 7. a 11. poli Nováky, v rámci 
dlhodobej koncepcie ťažby.

12. pole Nováky je v súlade so schválenými strategickými zámermi vlády SR v oblasti 
energetickej bezpečnosti, o výrobě elektrickej energie zdomáceho uhlia vo všeobecnom 
hospodárskom záujme do roku 2030 aje len logickým pokračováním doterajšej ťažby. 
Rešpektuje ustanovenia Banského zákona o racionálnem ahospodárnom doťažení uhol’ných 
zásob ložiska.

Ak přeložky 12. pol’a poslanci TSK nezahmú do územného plánu, HBP, a.s. nemóže 
po roku 2023 pokračovať sťažbou uhlia aposkytovať prácu aživobytie 4 tisíckám rodin 
zamestnancov. Radikálně zastavenie ťažby je hrozbou pre zamestnanosť a sociálnu stabilitu 
regiónu. Žiadne náhradně pracovně miesta k tomuto termínu ešte nebudú vytvořené! Možnost' 
čerpania prostriedkov z európskych fondov má začať až po roku 2020.

Tvrdenia, že Elektráren Nováky (ENO) končí vraku 2021 sú nepravdivé a neboli 
oficiálně potvrdené zo strany Slovenských elektrámí, a.s. Navýše ENO už dnes plní 
ekologické kritériá, ktoré Európska únia vyžaduje po roku 2021.



Okamžité ukončeme ťažby ohrožuje nastartovaný proces premeny baníckeho regiónu 
na nebanský. Plynulé a postupné ukončeme ťažby zároveň vytvoří časový priestor na 
realizáciu nových projektov zaměstnanosti.

Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom právě 
v znění neskorších predpisov. Petičné hárky boli zbierané na podpisových hárkoch 
a v elektronickej formě.

JUDr. Milan Minárik,
osoba poverená v styku předseda ZO OZ PBGN pri HBP, a.s.

s orgánmi vybavujúcimi petíciu a HBz, a.s.
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