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Vec : Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa v obci
Ráztočno
Obec Ráztočno, prijatím uznesenia Obecného zastupiteľstva v Ráztočne č. .................
zo dňa 14. marca 2012 zaujala k zámeru činnosti „Plán otvárky, prípravy a dobývania
výhradného ložiska stavebného kameňa v obci Ráztočno“, ďalej len „Plán“ navrhovateľa
HOLCIM (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 nasledovné stanovisko :
Obec Ráztočno týmto žiada - zastaviť konanie o zámere činnosti v zmysle „Plánu
otvárky, prípravy a dobývania... “ vedeného pod vašim číslom 1140/2012-3.4/jm
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre nerešpektovanie pripomienok obce.
Odôvodnenie :
Obec Ráztočno sa borí s problémom spracovania ťaženého kameniva od počiatku
vzniku lomu Remäta. Toto spracovanie dobývatelia uskutočňujú spôsobom, kde im št. cesta
III.triedy slúži ako manipulačná komunikácia vo výrobnom procese a táto cesta sa stala
vlastne súčasťou hospodárskeho dvora lomu, bez rešpektovania ďalších súvislostí. Údolie
Remäta je v prvom rade osada, ktorá bola založená dávno pred vznikom ťažby v danom
priestore a v súčasnosti aj rekreačná oblasť, o ktorej budovanie má obec záujem, jednak kvôli
možnostiam rekreácie vlastného obyvateľstva i možnosti vytvorenia zdroja obecných príjmov
z cestovného ruchu.
Tento problém je pripomienkovaný zo strany obce dlhoročne, avšak zo strany
investorov aj kompetentných úradov úplne ignorovaný a pozornosť odvádzaná na činnosť
v lome. Podobne bolo pripomienkované aj predchádzajúce povoľovacie konanie na úrovni
Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi, kde sme žiadali posudzovanie „Plánu“
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. práve z dôvodu neriešených problémov na št. ceste III.
triedy, ktorá je pre obec cestou spájajúcou jej dve samostatné časti. Táto pripomienka nebola
pochopená ani obvodným úradom, a zatiaľ ani žiadnym iným zodpovedným úradom.
Jednoznačne – žiadame likvidáciu hosp. dvora lomu, spracovacej linky na št. ceste, t.j.
prístupovej komunikácii do osady, žiadame jeho premiestenie do priestorov lomu a riešiť z

toho vyplývajúce prepravné pomery z ohľadom na bezpečnosť chodcov, turistov, cyklistov,
záujmy vlastníkov pozemkov a podnikateľov v cestovnom ruchu v rekreačnej oblasti
Remäta.
Skutočnosť, že predložený „Plán“ túto požiadavku nerešpektuje je zakotvená v texte,
keď na strane 14 uvádza „V areáli mimo lom je umiestnená technologická linka, depónie
triedenej suroviny, váha, prevádzková budova, technické objekty, prístupová cesta, dopravné
plochy a pripojenie na inžinierske siete a dopravnú štruktúru územia.“
Ďalej predtým na strane 9 konštatuje „Realizáciou navrhovanej činnosti v porovnaní
s doterajšou činnosťou vzniknú nasledovné zmeny
- ......................................................
- na technologickej linke - bez zmeny
- v prevádzkových budovách – bez zmeny
koniec citátu.
To znamená konzervovanie doterajšieho stavu, bez rešpektovania pripomienok obce.
Pritom predložený „Plán“ vypočítava na strane 13 a 14 zásoby dobývanej suroviny na
74 rokov, celkových zásob na 175 rokov a to všetko pri zvýšení objemu ročnej ťažby
z úrovne 150 000 ton na úroveň 180 000 ton ročne. To znamená ďalšie zvýšenie
prepravného zaťaženia úseku štátnej cesty. Hluková štúdia č.723/2011 tvoriaca prílohu č. 7
„Plánu“ na strane 3 uvádza v odseku Doprava pohyb až 160 automobilov v čase od 6.00 do
18.00 hod na strane odberu a ďalších 230 obojstranných pohybov v čase od 6.00 do 21.00
hod na strane prísunu kameniva, čo predstavuje pohyb vozidiel v 2-oj minútovom intervale
po prístupovej ceste do osady. Pre obec to znamená, že týchto problémov sa nezbaví ďalších
75, resp. 175 rokov. Keďže táto skutočnosť nie je hodná riešenia zo strany predkladateľa
a schvaľujúcich úradov, trváme, ako dotknutá obec, na zastavení konania.
Ďalej obec vyslovuje nespokojnosť s povolením otvorenia horizontu na západnej
strane ťaženej lokality smerom do obce Ráztočno v roku 2010, ktoré bolo vydané v rozpore
s územným plánom obce. Narušený horizont mal práve obec chrániť pred nepriaznivými
vplyvmi z činnosti ťažby.
Takisto obec vyslovuje nespokojnosť so stavom podhorskej cesty vybudovanej
štátom a zničenej technologickou činnosťou dobývateľa v úseku cca 1 km. „Plán“ sa s týmto
stavom nezaoberá a nerieši ho.
Stav ďalšej cesty využívanej na obchádzanie prekážky v expedícii, železničný
podjazd, „Plán“ taktiež nerieši a skutočnosť využíva súkromné pozemky.
Obec žiada vykonať kontrolu projektu rekultivácie, či bol uskutočňovaný počas
prevádzky lomu s ohľadom na prirodzený vývoj vegetácie, žiada predložiť tento projekt,
prípadne vykonať jeho aktualizáciu.
V Ráztočne 12. 3. 2012
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