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Vec:
Žiadosť o preskúmanie podmienok ťažby

Na základe podnetu občanov Fintíc zo dňa 29.11.2017 a Zápisnice zo stretnutia občanov
Fintíc Vám predkladáme požiadavky, ktoré vyplynuli z verejného zhromaždenia občanov.
Občania Fintíc protestujú proti nadmernému hluku z miestnych lomov / Lom Fintice I,
Lom Fintice II/, ktoré prevádzkuje spoločnosť Ekoprim, s.r.o. a tiež Lom Záhradné, ktorý
prevádzkuje VSK MINERAL s.r.o. Lomové drviče uvedených spoločnosti pracujú aj v dňoch
pracovného voľna. Po ceste III. triedy sa denne prepraví niekoľkonásobne viac nákladných áut,
ako bolo doteraz, čo ma výrazný vplyv na stav komunikácie, ktorá je v žalostnom až havarijnom
stave. Dochádza tiež k neprimeraným otrasom a poškodeniu domov a majetku
obyvateľov. Autá z troch lomov idúce iba jednou trasou cez Fintice sú nadmerne preplnené
a premávajú veľkou rýchlosťou. Zvýšila sa prašnosť, hluk a rozbité cesty sú naviac aj silno
znečistené.
Požiadavky občanov z verejného zhromaždenia:
-

-

Skontrolovať podmienky ťažby podľa povolenia, hranice dobývacieho priestoru podľa
LV v povolení,
prehodnotiť veľkosť dobývacieho priestoru podľa banskej mapy, či dobývanie nie je
nad rámec povoleného dobývacieho priestoru, či sú dodržiavané výšky ťažobných stien,
etáže, na ktorých je ťažba realizovaná , hranice dobývacieho priestoru/ v tesnej blízkosti
je chránená oblasť „Fintické svahy“ /,
preveriť či samotná ťažba nie je nad rámec, čo sa týka množstva vyťaženej horniny,
preveriť a zmierniť produkovanú prašnosť a hlučnosť pri ťažobných prácach, ktoré
majú podstatný vplyv na životné prostredie obyvateľov obce,
eliminovať rýchlosť pohybu nákladných áut,

-

prerozdeliť trasu medzi viaceré lokality regiónu resp. zabezpečiť výstavbu komunikáciu
mimo zastavaných časti obce,
skontrolovať zaťaženie a hmotnosť nákladných áut a určiť primerane počty prejazdnosti
v priebehu dňa a zabezpečiť dohľad nad vážením nákladných áut,
zabezpečiť dopravné značenie na celej trase, vyznačenie prechodov, kvôli bezpečnosti
detí,
opakovane periodicky zabezpečiť monitorovanie ovzdušia a hlukových emisií počas
prevádzky pri domoch najbližšie ku kameňolom.

Zákon č.369/90 Zb. o obecnom zriadení, §4 ods.3 písm. h) priamo ukladá obci utvárať a
chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné
prostredie.
Samotný lom Fintice I je vzdušnou čiarou vzdialený cca 250 m od príbytkov našich občanov.
Súčasná početnosť prejazdnosti áut za jeden deň je zdrojom extrémnej prašnosti, hlučnosti
a exhalátov v ovzduší.
Obec je povinná si plniť svoju povinnosť vytvárať zdravé životné podmienky v obci, hájiť
záujmy občanov obce bývať v čistom životnom prostredí, znížiť negatívne vplyvy na ich život.
Na základe vyššie uvedených skutočností žiadame kompetentné orgány a príslušné orgány
štátnej správy v rámci svojich právomoci a kompetencií o prehodnotenie danej situácie, resp.
o preskúmanie, či sú dodržiavané zákony, technologické postupy a STN, ktoré by mohli
prispieť k riešeniu neúnosnej situácie v obci Fintice.
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí určuje povinnosť každému, kto svojou
činnosťou znečisťuje alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje,
povinnosť zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky a na
vlastné náklady poskytovať o nich informácie. Rozšírenie ťažby sa bude realizovať na základe
povolenia Obvodného banského úradu. Súčasne budú povoľujúcim orgánom stanovené
podmienky, ktoré navrhovateľ musí dodržať. Tieto predurčia aj podmienky ďalšej prevádzky.
Na základe ustanovení § 39 ods. 1 zákona je ten, kto bude navrhovanú činnosť vykonávať,
povinný zabezpečiť jej sledovanie a vyhodnocovanie, t. j. musí:
- systematicky sledovať a vyhodnocovať jej vplyvy;
- zabezpečiť monitorovanie ovzdušia a hlukových emisií počas prevádzky;
- kontrolovať plnenie podmienok určených pri povolení činností a vyhodnocovať ich
účinnosť;
- zabezpečiť odborné porovnanie predpokladaných vplyvov uvedených v zámere
so skutočným stavom.
Preto žiadame obvodný banský úrad o písomnú správu o svojich zisteniach,
nameraných hodnotách a realizovaných opatreniach.
Zároveň žiadame orgány miestnej štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti a právomoci:
1. Realizovať monitoring kvality ovzdušia v ukazovateli PM10. Merania navrhujeme realizovať
na troch stanovištiach, a to okraji areálu lomov a na okraji obce Fintice v časových intervaloch
odsúhlasených s príslušným orgánom ochrany ovzdušia.
2. Vykonať merania hlukovej záťaže na okraji obytnej zóny obce Fintice v období
s maximálnou dennou ťažbou. Zdôvodniť nevyhnutnosť navrhovanej výmery záberu
ťažobného priestoru.

3. Zhodnotiť vplyv činnosti na lesné hospodárstvo z hľadiska využívania prístupových ciest,
ochrany okolitých lesných porastov a predpokladané vplyvy na poľovnícke hospodárenie a na
zabezpečenie životných potrieb zveri.
4. Špecifikovať záber lesných pozemkov podľa lesohospodárskeho plánu a programu
starostlivosti o lesy s uvedením kategórie lesov a druhu vlastníctva pozemkov a špecifikovať
formu (spôsob) zabezpečenia súhlasu vlastníkov dotknutých lesných pozemkov v zmysle 7 ods.
zákona o lesoch.
5. Špecifikovať technické opatrenia počas prevádzky na zamedzenie vzniku škôd na priľahlých
lesných pozemkoch, lesných cestách, opatrení na ochranu zveri.
6. Uviesť návrh časového harmonogramu vykonávanej činnosti v nadväznosti na etapy
odlesňovania.
7. Spresniť vzdialenosť drviacej a triediacej linky a depónie hotových výrobkov od obce
Fintice.
8. Posúdiť vplyv navýšenia ťažby, hmotnosť áut, a s ňou súvisiacej prepravy vo vzťahu
k technickým parametrom komunikácie a nosnosti mostov v obci Fintice a navrhnúť opatrenia
umožňujúce bezpečnú prepravu horniny mimo zastavaných časti obce.
9. Špecifikovať technické opatrenia počas prevádzky na zabezpečenie ochrany obyvateľstva
proti zvýšenej hlučnosti a prašnosti pri plánovanom zvýšení ťažby.
10.Vyhodnotiť seizmické zaťaženie územia pri zvýšenom počte odstrelov.
11. Zohľadniť všetky ďalšie relevantné pripomienky a požiadavky obyvateľov uvedené v tomto
aj ďalších podaniach.
Záverom vyjadrujeme presvedčenie, že orgánom štátnej správy bude viac záležať
na zdravotnom vývine a živote občanov a ochrane prírody a životného prostredia, ako
na podnikateľských zámeroch jednotlivcov a takto aj k vybaveniu tejto žiadosti budú
pristupovať, aby obyvatelia obce Fintice nemuseli riešiť svoje požiadavky zablokovaním
miestnej komunikácie alebo realizovať ďalšie opatrenia na ochranu svojich práv.
Mgr. Terézia Gmitrová
starostka obce
Príloha:
Zápisnica a uznesenie zo stretnutia občanov
Rozdeľovník:
1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
2. Úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, Prešov
3. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, Prešov
4. Obvodný banský úrad, Timonova 23, Košice
5. Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, Banská Štiavnica
6. Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, Námestie mieru 2, Prešov
7. Krajský dopravný inšpektorát Polície SR, Pionierska 33, Prešov
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