
 

Oznamujeme verejnosti, ţe dňa 14.7.2011 bol na 

Obecný úrad v Niţnej Slanej doručený Ministerstvom 

ŢP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, 

Bratislava -  

 zámer navrhovateľa 

 

ECO-GLOBAL spol. s. r. o., Košická 3, Moldava nad 

Bodvou 
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. § 22 o posudzovaní 

vplyvov na ţivotné prostredie na 

„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov 

 v úpravárenskom  komplexe Nižná Slaná“. 

 

Zároveň oznamujeme, ţe tento zámer je sprístupnený  

k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Niţnej Slanej 

v pracovných dňoch od pondelka do štvrtka v čase 

 

 od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod.  

a v piatok od 9.00 – 12.00 hod.  

 

od 15.7.2011   do    25.7.2011 

ďalej oznamujeme, ţe 

 

25.07.2011 o 16.00 hod. 

sa  bude konať v obradnej miestnosti obecného 

úradu verejné prerokovanie uvedeného zámeru za 

prítomnosti zástupcov MŽP SR a dotknutých 

orgánov 

 



 

 
 

O B E C   N I Ž N Á   S L A N Á 
Námestie SNP č. 54, 049 23 Nižná Slaná 

 

 

•        • 
podľa rozdelovníka 

•                           • 
 

 

Vec: Oznámenie verejného prerokovania zámeru –  

„ Zariadenie na zhodnocovanie odpadov v úpravárenskom komplexe, Nižná Slaná „ 

 

Obec Niţná Slaná podľa § 34 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z . o posudzovaní vplyvov na 

ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

oznamuje 

občanom, MŢP SR a dotknutým orgánom, ţe dňa 

25.07.2011 ( pondelok ) o 16.00 hod. 

sa uskutoční v obradnej miestnosti obecného úradu v Niţnej Slanej  

verejné prerokovanie navrhovanej činnosti 

zámeru –  

„ Zariadenie na zhodnocovanie odpadov v úpravárenskom komplexe, Nižná Slaná „ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Vieloha 

starosta obce 
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rozdelovník 

 

Krajský úrad ŢP Košice 

Krajský úrad  pre cest. dopravu a poz. komunikácie 

Krajský pamiatkový úrad Košice 

Košický samosprávny kraj, Košice   

SIŢP Inšpektorát Košice     

Obvodný úrad ŢP Roţňava    

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Roţňava   

OÚ  Roţňava OCO a krízového riadenia    

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie  

Obvodný pozemkový úrad Roţňava    

Obvodný lesný úrad Roţňava    

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Roţňava    

ECO-Global s.r.o Košice   

 

Vážení................vítam Vás na         verejnom prerokovaní  zámeru 

„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov  v úpravárenskom komplexe Nižná 

Slaná“ 

 

navrhovateľa  ECO-GLOBAL spol. s. r. o., Košická 3, Moldava nad 

Bodvou  podľa zákona č. 24/2006 Z. z. § 22 o posudzovaní vplyvov na 

ţivotné prostredie  

 

Obec Nižná Slaná podľa § 34 ods. 1  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na ţivotné prostredie od doručenia oznámenia MŽP SR 

 informovala...... verejnosť o moţnosti do uvedeného zámeru nahliadnuť  

 

a podľa § 34 ods.2 uvedeného zákona  zabezpečila v spolupráci 

s navrhovateľom – verejné prerokovanie navrhovanej činnosti – kde okrem  

 

verejnosti a zástupcov MŢP - odbor enviromentálneho posudzovania a odbor  

odpadového hospodárstva ..... prizvala........... zástupcov dotknutých orgánov. 
 

Krajský úrad ŢP Košice 

Krajský úrad  pre cest. dopravu a poz. komunikácie 

Krajský pamiatkový úrad Košice 

Košický samosprávny kraj, Košice   

SIŢP Inšpektorát Košice     

Obvodný úrad ŢP Roţňava    

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Roţňava   

OÚ  Roţňava OCO a krízového riadenia    

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie  

Obvodný pozemkový úrad Roţňava    



Obvodný lesný úrad Roţňava    

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Roţňava   

ECO-Global s.r.o Košice     

 

 
Zápis 

z verejného prerokovania zámeru  

„ Zariadenie na zhodnocovanie odpadov v úpravárenskom komplexe Niţná Slaná“ 

navrhovateľa : ECO-Global spol. s.r.o. Košická 3, Moldava nad Bodvou podľa zákona č. 

24/2006 Z. z. § 22 o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie 

 

Dátum verejného prerokovávania: 25. júl 2011 o 16.00 hod. 

Miesto:    obradná sieň obecného úradu 

 

Prítomní : Občania obce a poslanci OZ Niţná Slaná - podľa priloţenej prezenčnej listiny, 

Za spoločnosť EKO-Global: pp. Ing. Bodnár, Ing. Juhás, Ing. Bráz, Fabo, 

 Ing. Bernáth, Ing. Prekop 

Predstavitelia MŢP SR:  RNDr. Jóbová,  

Posudzovateľka zámeru:  Prof. Ing. Virčíková, CSc. 

Konateľ EKO-TERM servis s.r.o. Košice: Ing. Koţej 

 

S plánovaným investičným zámerom výroby v dolnej časti bývalého závodu SIDERIT 

- oboznámil v úvode zástupca navrhovateľa Ing. Bodnár. 

Verejné prerokovanie zámeru má občanov informovať o tom, čo a akým spôsobom 

plánuje spoločnosť vyrábať. Od posledného verejného prezentovania v obci Niţná Slaná 

prešiel dlhší čas a spoločnosť doplnila aj informácie, ktoré sa týkajú znečisťovania ovzdušia 

a automatického meracieho systému. 

O procese výroby, technologickom postupe, dovoze materiálov na spracovanie, 

s ukáţkami nákresov a schém, vysvetlením rozdielu medzi starou výrobou v spoločnosti 

SIDERIT. a novou prevádzkou v areáli bývalého závodu informoval prítomných Ing. Juhás. 

Po prezentácii mal kaţdý občan moţnosť vystúpiť v diskusii. 

 

Otázky občanov 

Mária Ambrúšová  

 Zaujíma ma aký vplyv bude mať znečistenie z prevádzky na fasády domov, na okná 

aké výhody budú mať obyvatelia zo spustenia prevádzky ? 

aký bude mať vplyv prevádzka na zdravie obyvateľov, či bude komín dymiť 

ľuďom nevadilo to čo sa spracúvalo v závode z bane, ale to čo sa dováţalo do závodu 

z Podbrezovej 

má za to, aby kaţdý občan písomne vyjadril či chce nový závod 

 

 odpovedal Ing. Bodnár 

- obec a región získajú pracovné miesta, prevádzka zabezpečí obci financie za daň 

z nehnuteľností, pri výrobe vznikne teplo, ktoré vie spoločnosť ponúknuť 

domácnostiam a vie garantovať cenu tepla porovnateľnú s cenou plynu, spoločnosť 

uvaţuje o kúpe schátralého bývalého závodného klubu a jeho rekonštrukciou – 

následne sa bude vyuţívať v prospech obyvateľov, 

-  čo sa týka strachu obyvateľov zo znečisťovania – upozornil občanov na emisie 

a znečisťovanie prevádzkou rodinných domov, ktoré nikto nemeria  



 určite neexistuje závod s komínom, ktorý by nedymil, a rokmi fasáda vášho domu schátra, 

ale nie od dymu z niţnoslanského komína, spoločnosť ponúkla poslancom a občanom 

moţnosť prezrieť prevádzku v Ţiari nad Hronom a nie je problém v prípade záujmu túto 

prehliadku zrealizovať. Aj v tejto prevádzke bude komín dymiť, ale kritéria na ochranu 

ovzdušia sú prísne a musia byť splnené. Okrem iného je vypracovaná rozptylová štúdia 

a záťaţ obyvateľstva bude niţšia, ako v čase prevádzky bývalého SIDERITU. 

 

EKO-TERM servis s.r.o. Košice – Ing. Ignác Koţej 

Ing. Koţej sa zapojil do diskusie v tom zmysle, ţe samozrejmosťou je strach a obava 

a práve to porovnávanie starého stavu prevádzky s tým čo bude. Vysvetlil im ţe 

do roku 1992 sa nečistili filtre, ale výška komína v Niţnej Slanej bola vypočítaná 

aby sa znečisťujúce látky rozptylovali čo najvyššie – teraz to však zákon prísne 

sleduje. Automatický monitorovací systém ktorý bude – bez toho spoločnosť 

nezíska povolenie na uvedenie do  prevádzky –bude monitorovať všetky 

znečisťujúce látky a musí merať počas 98% času prevádzky. Tento systém bude 

spustený online ( kaţdá hodina – denný protokol) a všetky údaje budú prenášané 

na Slovenskú inšpekciu ţivotného prostredia, odtiaľ sa prenášajú na OÚ ŢP 

a zároveň sú zverejňované na internetových stránkach závodu. A prečo sa nebáť? 

Záujmom spoločnosti je plne vyuţiť a predať zachytené tuhé znečisťujúce látky. 

 

Juraj Prok 

 Otázka na p. Juhása – od koho kúpil strojné zariadenie čo ukazuje na schémach ? 

Odkúpili ste aj pôdu ? Chcete aby sme mali prach? 

 

 Odpovedal Ing.  Bodnár 

- Spoločnosť FEOX odkúpila nehnuteľný a hnuteľný majetok pokiaľ pán Prok tvrdí 

a vie konkrétne, ktoré parcely v areáli závodu sú jeho majetkom nie je problém 

s odkúpením uvedenej nehnuteľnosti, zatiaľ nemá vedomosti o nevysporiadaných 

pozemkoch v rámci tejto spoločnosti. 

 

Karol Plačko 

 Na tomto prerokovaní sa o stále hovorí prašnosti, ale mňa zaujíma, aká bude hlučnosť 

a ako to pocítia obyvatelia bývajúci v časti Niţnoslanská baňa, aké budú mzdy – či 

budú minimálne a či má vlastne význam aby tu závod bol? 

 

 Odpovedal Ing. Bodnár 

- Hluk by mal byť jednoznačne niţšíí, je spracovaná hluková štúdia 

- Zdrojom hluku v minulosti bola drviareň a mletie. Tieto operácie v novej prevádzke 

nebudú. 

 

Ján Ondrej 

* Odkiaľ sa budú dováţať kaly? Bude spoločnosť doplácať na dopravu? Nie je lepšie 

zlikvidovať starý závod a postaviť nový závod v Nadabulej? V prípade spustenia prevádzky 

postihne špina cca 5500 ľudí. Aký je postoj MŢP SR k spusteniu tejto prevádzky? On osobne 

poslal sťaţnosť bývalému premiérovi Ficovi aj na MŢP SR a dostal odpoveď ţe všetko je 

v limite. Ale má výsledky prieskumu VEGA a vie ţe v obci bolo vo vzorkách namerané 

mnoţstvo olova, a prečo občania nedostali vyplatené odškodné za znečistenie, ale 

poľnohospodári áno...a v areáli závodu sa nachádzajú aj jeho pozemky konkrétne kde sú 

veľké sklady od ţeleznice a Ing. Bernáth vie o týchto pozemkoch, on ţiada aby ich nový 



vlastník odkúpil a ak nie  on túto vec dá na súd a zakáţe tam vstup......( aké staré sú výsledky 

VEGA? ) 

 

 

 

 Odpovedal Ing.  Bodnár 

Najväčšiu prašnosť robí momentálne odkalisko, ktoré je však majetkom spoločnosti 

GLOMERON – je to stará enviromentálna záťaţ a spoločnosť FEOX má záujem 

o odkúpenie a nasledné spracovanie materiálu abytok materiálu pouţiť ako posypový 

materiál a rekultivačnú zmes, čím by sa eliminovali problémy s prašnosťou odkaliska. Čo 

sa týka likvidácie závodu, tak kaţdý vie ţe závod stojí tri roky, nie je problém závod 

zavrieť, ale z odkaliska sa bude aj naďalej prášiť. Ak sa v závode nebude pracovať, 

prípadný vlastníci pôdy ju nebudú mať komu predať. V prípade ţe potencionálny 

záujemca odkúpi závod a obnoví ťaţbu a bude vyrábať sideritovú rudu – všetko bude po 

starom. Majitelia spoločnosti majú záujem oboznámiť občanov s tým čo plánujú vyrábať, 

plánujú zmodernizovať závod – nie pracovať na starých zariadeniach, chcú ponúknuť 135 

pracovných miest, nepotrebujú v o etape súhlas občanov. 

Čo sa týka platov tie sú dnes v hutníckej výrobe porovnateľné so mzdou v U.S.S.STEEL, 

nemôţe povedať ţe dostanú minimum, pretoţe keď investuje do kvalitného zariadenia 

a bude chcieť kvalitného zamestnanca tak ho musí aj primerane zaplatiť – všetko je otázka 

dopytu, trh ukáţe koľko zarobia. 

 

 Do diskusie sa zapojila Prof. Ing. Virčiková 

Je známe ţe pôda v oblasti Niţnej Slanej je z predchádzajúcej prevádzky znečistená, vie 

o projektoch a meraniach prof. Hronca a projekte VEGA, ale toto znečistenie spôsobené 

predchádzajúcou prevádzkou bolo v pôde aj z horninového prostredia. Investor podrobne 

predstavil technológiu a zákon od roku 1994 o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie 

sa sprísnil a legislatíva stanovuje prísnejšie dodrţiavanie predpisov a tento zámer fakt 

posudzuje všetky vplyvy - zároveň technológia spracovateľa je na inom princípe ako bol 

starý závod a nebude sa vyskytovať arzén, nemali by byť problémy s prašnými látkami. 

Ţiadna činnosť nebude povolená bez splnenia legislatívy. 

 

 

 Ing. Štefan Dvorčák 

Všetko je tu od veci – pred rokom ste tu prezentovali na verejnom zhromaţdení – 

spustenie prevádzky v bývalom areáli SIDERIT, občania sa vyjadrili, ţe závod nechcú 

a prečo zase ste tu a prezentujete sa ? Na to Vám dal súhlas starosta obce? Prečo obec 

a starosta dal vyjadrenie ţe súhlasí s prevádzkou? Prečo je toto stretnutie? Budete tu 

spalovať všetok bordel a 84 pracovných miest ktoré ponúkate je na smiech. Skúsenosti 

s predchádzajúcou prevádzkou sú zlé a odporúčam Vám presťahovať firmu do Moldavy. 

Táto spoločnosť a závod nemá ţiadny zmysel – ani sociálny ani iný...a nebudú ani 

špičkové platy....nemyslí ţe príde druhý investor a spustí bez všetkého pôvodnú výrobu, 

netreba strašiť ľudí, je proti tomu aby toto svinstvo čo tu bolo a čo je uskladnené v bani 

bolo zase a treba urobiť kontrolu v bani čo je tam uskladnené? 

 

 Ing. Bodnár sa pýta ?  

vy ste hovorca skupiny? 

 

 Odpovedala p. RNDr. Jóbová MŢP SR  

toto verejné prerokovanie je krok zákonný, zákon nezakazuje prezentáciu – umoţňuje ju 



 

 Ing. Ján Vieloha – (starosta) 

obec nedala súhlas, obec dala vyjadrenie, ţe zámer firmy „obnovenie výroby 

vysokopecných peliet v úpravárenskom závode a spracovanie jemnozrnných 

ţelezonosných surovín je v súlade s územným plánom obce. 

 

 Milan Slovák 

V minulosti boli filtre a vydrţali 2 týţdne, aká bude účinnosť filtrov, ako máme veriť ţe 

nebude prach? 

 

 Ing. Andrej Šimon 

Chcem vedieť či je investícia v súlade s územným plánom, máte inú technológiu a súhlas 

MŢP SR na ťaţbu sideritu? ŢP – presne uvedený zámer okrem technológie, ale chcete 

všetko nové??? Ako bude riešená doprava kalov do pecí – vlakom, kamiónmi? 

 

 Ing.  Bodnár 

Chceme seriózne vysvetliť a odpovedať na všetko čo ľudí zaujíma v súvislosti so 

spustením prevádzky, pôvodná technológia sa vylepší. Na podobnom princípe pracujú na 

Slovensku 4 cementárne a ECO Global bude mať lepšiu technológiu. Na Slovensku nie je 

taká spoločnosť, ktorá by spracovávala odpad a materiál sa skládkuje. Samozrejme ţe 

kaţdá firma počíta najmä so zárobkom a návratnosťou. 

Čo sa týka starých filtrov – samozrejme ţe nezodpovedali teplote ktorá bola, preto sa 

vypálili. 

Väčšina materiálu bude dováţaná ţeleznicou, spoločnosť má veľkú zľavu na dovoz 

ţeleznicou a nechce zaťaţovať cestnú dopravu. 

 

 Ing. Bernáth upozornil občanov ţe výroba v takej podobe ako tu bola v závode 

SIDERIT – pokiaľ príde investor a začne vyrábať – nepotrebuje ţiadne povolenie 

a nepotrebuje sa prezentovať občanom. 

 

 Viera Nemcová starostka obce Henckovce 

Ako je potom moţné, ţe sú emisné lesy na základe poznatkov o tom ţe závod znečisťoval 

lesy a Lesy SR odmietajú obciam platiť daň z nehnuteľností? 

 

 Ing. Bernáth od roku 1992 Lesy SR mali 3 súdne spory so spoločnosťou SIDERIT za 

znečisťovanie a ani jeden súd nepotvrdil, ţe spoločnosť a prevádzka v Niţnej Slanej 

znečisťovala lesy. 

 

 Ing. Andrej Šimon 

Dioxíny 

 

 Prof. Virčíková 

Informácie ktoré máte pochádzajú z obdobia keď sa prevádzkovali staré spaľovne 

s jedným stupňom čistenia, teraz sme ďaleko vpredu emisné hodnoty dioxínov sa 

neprekračujú. 

Samozrejme ţe na prerokovaní sa zúčastňujú ľudia čo navrhovaný zámer nechcú, je 

potrebné si utvoriť názor, stále budú za aj proti. Legislatíva je prísna a moţno viac ako je 

náleţité. 

 

 EKO-TERM servis s.r.o. Košice –  Ing. Ignác Koţej 



Znečisťovanie z komínov rodinných domov, kde komín meria 8 m je od 50 do 200 

nanogramov /m3  pri spaľovaní drevných peliet a 800 nanogramov /m3 pri spalovaní 

dreveného uhlia. 

Prečo si myslíte, ţe ľudia majú pri rodinných domoch nádoby na popol ? 

Niţnoslanský komín má 120 m a namerané hodnoty 0,1 nanogramov/m3. Čo všetko 

spaľujú domácnosti? 

Ing. Dvorčák - áno spaľujem v peci 

Proková Viera – aj ja spaľujem, no a? 

 

 Ing. Martin Gallík 

 Vítam iniciatívu pracovných miest v obci a regióne, zatiaľ tu však prevládali emócie 

a vyvŕšili sa na Ing. Bernáthovi, na tomto prerokovaní sú väčšinou ľudia čo nechcú 

spustenie závodu, ale ľudí zaujíma či bude práca a za koľko. Robili ste sumarizáciu 

pracovných miest, myslím si však ţe kvalita zamestnancov nebude zodpovedať 

potrebe – demografický vývoj – treba sa zamyslieť koho zamestnáte a koľko zarobí, 

pýtam sa za tých čo chcú zarobiť – bolo by vhodné povedať cifru koľko asi napríklad 

16.000 po starom? 

 

 Viera Spišáková 

 Prečo stále hovoríte ţe ľudia nechcú závod a spustenie prevádzky, keď pri prieskume 

poslancov v obci sa v mojom obvode 90% dopýtaných vyjadrilo ţe je za 

sprevádzkovanie dolného závodu a chce spustenie prevádzky. 

 

 Milan Junger 

Koľko ľudí tu zastupuje celú obec? 30 ľudí? Tí čo tu sedia hovoria o tom ţe nechce 

závod celá obec? Na obecnom úrade je veľa ţiadostí o prijatie do zamestnania od kedy 

sa dozvedeli ţe spoločnosť ECO GLOBAL ide spustiť prevádzku, nech sa vyjadria aj 

ostatný a nech nikto nehovorí za iných ľudí, lebo tu je iba skupinka........ 

 

 Karol Plačko, Juraj Prok 

Taktieţ sa zaujímali o nevysporiadané pozemky pod rotačnými pecami, o odškodnenie 

občanov a o to prečo druţstevníci brali peniaze ako odškodné _ za čo ? 

 

 Prof. Ing. Virčíková 

Ak by dnes v Košiciach mali postaviť hutnícky kombinát, určite by sa našlo mnoho 

odporcov. Ak sa opýtate Košičanov a obyvateľov spádových obcí dnes ako hodnotia 

existenciu hutníckeho kombinátu, jednoznačne drvivá väčšina je za existenciu ţeleziarní 

a vnímajú tento podnik ako pozitívum z hľadiska zamestnanosti, podpory mesta a nie 

negatívum kôli dopadu na ţivotné prostredie. 

 

Na záver poďakoval Ing. Bodnár a starosta obce Ing. Ján Vieloha za účasť. 

 

Záver: 

Väčšina  prítomných ţiada,  aby mal kaţdý moţnosť vyjadriť sa k danej veci 

písomnou formou. 

 

V Niţnej Slanej 25.07.2011 

Zapísala : Soňa Beérová 

 

 



Výpis zo zápisu, ktorý sa týka odklaliska v Niţnej Slanej 
 

„Z á p i s 

z  prijatia starostu obce Nižná Slaná p. Ing. Jána Vieloha u generálneho riaditeľa sekcie 

energetiky Ing. Jána Petroviča na Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky dňa 

15. júna 2011 o 10:00 hodine 

 

Generálny riaditeľ sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva SR Ing. Ján Petrovič 

(ďalej GRS) dňa 15. júna 2011 prijal starostu obce Niţná Slaná pána Ing. Jána Vielohu  (ďalej 

starosta), za účelom prerokovania problematiky, ktorá sa dotýka obce Niţná Slaná 

.............. 
Na rokovaní starosta oboznámil GRS so  situáciou v obci: 

S dopadom zatvorenia SIDERIT-u koncom roku 2008. Situácia v obci je zlá a občania v 

aktívnom veku nemajú v okolí moţnosti nájsť si trvalú prácu a zamestnať sa........ 

 

Starosta ďalej uviedol, ţe zatvorením bane a jej odstavením ako aj očakávaním  likvidácie 

bane podľa plánu likvidácie hlavných banských diel, dôjde k postupnému zatápaniu banských 

priestorov. V obci sú bývalí aktívni zamestnanci, ktorí by boli ochotní pomôcť pri práci ak 

odborná firma bude vykonávať likvidáciu bane ako pri prácach na vyrazení novej 

odvodňovacej štôlne - aby banské vody mohli po vyčistení vytekať do miestneho vodného 

toku Slaná. Bolo by vhodné keby ministerstvo aj s touto moţnosťou rátalo do budúcna a tak 

by sa uprednostnili pri nábore občania z obce Niţná Slaná - bývalí zamestnanci SIDERIT-u 

ktorí nemajú prácu. 

 

Starosta uviedol, ţe problémom je aj veľké odkalisko SIDERIT-u, ktoré teraz patrí 

SIDERITU. V lete dochádza k zdvíhaniu prachu vplyvom vetra a ten je zavievaný 

smerom do obce a značne tým znečisťuje obec a celé okolie na čo občania stále 

upozorňujú. Preto by bolo potrebné zaujať k tomu správne stanovisko a s odkaliskom 

začať niečo robiť, ako napríklad povrchovú úpravu terénu zeminou a zatrávnením plochy 

a jej zalesnením.  

 

 

GRS k uvedeným okruhom: 

informoval p. starostu, ţe ..............  

Problematika odkaliska, nakoľko sa nejedná o hlavné banské dielo je k dnešnému dňu 

v kompetencii správkyni SIDERIT-u a štátnych orgánov, ktorým patrí do pôsobnosti  

vykonanie dozor nad ním, ako aj orgánov ţivotného prostredia. Ministerstvo hospodárstva SR 

v tejto veci bude rokovať s Ministerstvom ţivotného prostredia SR, ktoré má v kompetencii 

sanáciu environmentálnych záťaţí ako aj finančné prostriedky a budeme v hľadať spoločne 

moţné riešenie problematiky sanácie odkaliska. .....“ 

............... 

V Bratislave dňa 15.6.2011 

 

Zápisnicu zapísal Ing. Dušan Ţúbor 

Odbor energetickej a surovinovej politiky  

Ministerstva hospodárstva SR 

 

 

 

 


