Sprievodný list a organizačné pokyny k petícii proti ťažbe uhlia
na území obce Opatovce nad Nitrou
Vážení Opatovčania,
obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc v súvislosti so zápasom, ktorý zvádzame, aby
sme zabránili ťažbe uhlia v našej obci. Venujte, prosím, pozornosť tomuto materiálu,
ktorý Vám prináša informácie a argumenty proti krátkodobému projektu - Exploatácia
uhlia v 12. ťažobnom poli v DP Nováky I, katastrálne územie Opatovce nad
Nitrou. Zároveň Vás prosíme o podpísanie a ďalšie šírenie petície, ktorá je proti tejto
ťažbe a je za podporu a okamžitú tvorbu nových udržateľných pracovných miest v
okrese Prievidza mimo banského odvetvia.
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 12.4.2018
neprijalo záväznosť zmien Územného plánu, ktoré mali umožniť otvárku 12. ťažobného
poľa Dobývacieho priestoru Nováky na katastrálnom území obce Opatovce nad Nitrou.
Hlavným dôvodom bolo neukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ale aj
neodôvodnenosť ďalšej ťažby v našom regióne.
V tejto súvislosti spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza a.s. spustila zamestnaneckú
petíciu, pod ktorej sprievodný list sa podpísal riaditeľ baní Peter Čičmanec osobne. Ako
hlavný dôvod, prečo majú ľudia petíciu podporiť, uviedol zachovanie zamestnanosti
a sociálnych istôt pre rodiny zamestnancov súkromnej spoločnosti Hornonitrianske bane
Prievidza.
Navyše, v minulých dňoch ste dostali do schránok kópiu listu obce Opatovce nad Nitrou
Hornonitrianskym baniam so súhlasným stanoviskom k ťažbe. Ide o list, ktorý sa absolútne
netýka súčasnej problematiky, pretože bol vydávaný v roku 2014 a nehovorí o súhlase
s ťažbou na 12. ťažobnom poli v katastrálnom území našej obce. Je to súčasť dezinformačnej
kampane baní s cieľom zmiasť Vás vo Vašom postoji.
Nestaviame sa negatívne voči činnosti baní, v prípade ak spoločnosť HBP, a.s. nebude
ohrozovať životné prostredie, zdravie ľudí a na ich činnosť sa nebudeme musieť skladať
v cenách elektriny. Otázkou ostáva, nakoľko zmysluplné je otvárať 12. ťažobné pole na
katastrálnom území obce Opatovce nad Nitrou? Navyše schválením záväznosti zmien
v územnom pláne by sa územie na dlhé roky zablokovalo na iné využitie. V koho záujme je
vytváranie takýchto bariér pre ľudí a rozvoj regiónu? Navyše je predpoklad, že ďalšia banská
činnosť môže narušiť zdroje termálnej vody kúpeľov Bojnice.
Bolo by zodpovedné v čase historicky najnižšej nezamestnanosti predlžovať závislosť
regiónu na jednom projekte jednej spoločnosti? Čo ak Európska komisia ohlási, že štátna
pomoc, ktorá ide na elektrinu z domáceho uhlia je neoprávnená? Aký bude mať dopad na
región ak by Slovenské elektrárne a prípadne aj HBP museli vrátiť viac ako 836 miliónov
EUR ako neoprávnenú štátnu pomoc za roky 2005-2017?
V nadväznosti na všetky vyššie položené otázky, ako aj v reakcii na zamestnaneckú petíciu
spoločnosti HBP, a.s. si Vás preto dovoľujeme požiadať o podporu občianskej petície za
okamžitú tvorbu nových udržateľných pracovných miest v okrese Prievidza mimo banského
odvetvia. Aj baníci si zaslúžia zdravšiu, bezpečnejšiu a hlavne zmysluplnejšiu prácu. Región

hornej Nitry zase možnosť slobodne sa nadýchnuť a otvoriť novým príležitostiam.
K spusteniu občianskej petície nás vedú viaceré zásadné argumenty.








Prvá fáza transformácie regiónu z baníckeho priemyslu končí v roku 2023, tak ako to
hovorí vládny dokument. Napriek tomu bane plánujú ťažiť 5 ž 9 miliónov ton hnedého
uhlia od roku 2023 až 2034.
Financie treba na udržateľný rozvoj nášho regiónu a nie na krátkodobé projekty. HBP
uvádzajú, že predpokladané náklady súvisiace s uvoľnením povrchu 12. ťažobného poľa
v DP Nováky I. na katastrálnom území obce Opatovce nad Nitrou sa pohybujú v
rozmedzí 27,8 až 30,2 miliónov eur. HBP mali za posledných 9 rokov (2009-2017)
oficiálny priemerný čistý zisk po zdanení 1 285 808 eur.
Rieku Nitra nemôžeme preložiť kvôli ochrane vôd.
Horná Nitra sa dlhodobo potýka s alarmujúcim výskytom onkologických ochorení, ktorý
je o 20 % vyšší ako celoštátny priemer.
Najviac chorôb z povolania na Slovensku je z ťažby uhlia a lignitu.
Ochrana klímy a zdravia ľudí je dôležitý verejný záujem. Útlm ťažby a spaľovania uhlia
je nevyhnutným krokom pre to, aby sme splnili záväzky Parížskej dohody a vyhli sa
katastrofickej zmene klímy.

Pre vyššie spomenuté argumenty Vás všetkých ešte raz prosíme o podporu našej občianskej
petície, ktorá kladie dôraz na tvorbu nových pracovných miest mimo banského odvetvia.
Verím, že sa nám spoločnými silami podarí zachovať krajinu našich predkov neporušenú, že
rieka Nitra, ktorá je symbolom života, naďalej bude pretekať touto obcou, že naše polia budú
vydávať úrodu, že zachováme bohatstvo tejto krajiny v podobe stromov, lesov, tak ako nám
ho zverili naši dedovia. Veríme, že zvíťazí zdravý rozum, ale nepôjde to samo, všetci musíme
vstúpiť do zápasu o dobrú vec.
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Petičné hárky Vám v týchto dňoch doručia poslanci obecného zastupiteľstva a na
požiadanie Vám vysvetlia všetky podrobnosti týkajúce sa petície;
Petíciu môžete podpísať i elektronicky http://www.ekoforum.sk/peticia/banictvo;
Môžete tiež využiť možnosť podpísať petíciu priamo na obecnom úrade;
Pod petíciu sa môže podpísať každý občan SR, nemusia to byť len obyvatelia obce, to
znamená, že môžete o podpis požiadať Vašich rodinných príslušníkov,
spolupracovníkov, známych v rámci celého Slovenska;
Petíciu je možné podpisovať až do konca októbra 2018, čo Vám vytvára dostatočný
časový priestor na to, aby ste jej venovali primeranú pozornosť a čo najviac sa osobne
zaangažovali na množstve vyzbieraných podpisov.

