Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ 205, 971 01 Prievidza

Obec Cigeľ
č. 192, 971 01 Cigeľ

a

Obvodný úrad životného prostredia
Dlhá 3, 971 01 Prievidza

Vec: Stanovisko ku zámeru EIA: “Vyhradené ložisko andezitu, Cigeľ”

Sme občianske združenie Vrchvoda so sídlom v Cigli, založené z iniciatívy
niekoľkých nadšencov, ktorým nie je jedno, v akom životnom prostredí
žijú. Podnetom na založenie občianskeho združenia v roku 2008 bola
informácia o začatí ťažby andezitu v lokalite Košariská, ktorá sa nachádza
v blízkosti obce Cigeľ – cca 1,5 kilometra od obce. Bližšie informácie
o našom združení nájdete na www.vrchvoda.sk. Sme zaregistrovaní na MV
SR od 1. augusta 2008.
Žiadame Vás o negatívne vyjadrenie k otvoreniu ďalšieho andezitového
lomu v Cigli pre spoločnosť BAK Slovensko, a.s. Zásadne nesúhlasíme so
schválením a realizáciou zámeru “Vyhradené ložisko andezitu, Cigeľ” na
ťažbu kameňa v katastri obce Cigeľ.
Našu žiadosť o odporúčanie nulového variantu ťažby andezitu v uvedenom
priestore odôvodňujeme nasledovným:
● Drvivá väčšina občanov občania Cigľa sa nevie zmieriť s myšlienkou,
že obec, ktorá len donedávna trpela banskou činnosťou, má mať
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ešte viac zhoršené podmienky kvality života v dôsledku priemyselnej
aktivity nehovoriac už o veľkých priemyselných podnikoch v okrese
– chemický závod v Novákoch, tepelná elektráreň v Zemianskych
Kostoľanoch... Myslíme si, že keď je okres Prievidza zaradený v
najhoršom - piatom stupni znečistenia životného prostredia, tak je
povinnosťou každého z nás, starať sa o to, aby sme nielen my, ale aj
nasledujúce generácie žili v prostredí vhodnom pre život.
● Doteraz

orgány

štátnej

správy

viackrát

povolili

otvorenie

či

rozšírenie andezitových lomov a drviacich liniek v našom okolí.
Minulý rok povolili rozšírenie ťažby andezity v lome Košariská (1,5
km od obce), v lome Vtáčnik – 2 km od obce. Navyše pri lome
Vtáčnik funguje drvička andezitového kameňa. Hluk a prach z tejto
drvičky dosť významne negatívne ovplyvňuje kvalitu života v našej
obci. Kúdoly prachu valiace sa z drvičky v jarných a letných
mesiacoch znepokojujú občanov – napriek sťažnostiam na úrad
verejného zdravotníctva občania nepociťujú zlepšenie. Spravidla boli
žiadosti o nepovolenie rozšírenia alebo zastavenie či nepovolenie
činnosti lomov odložené s tým, že ťažba nebude až v takom rozsahu
aby to

veľmi

výrazne

zhoršilo

životné

prostredie

v oblasti

-

podotýkame oblasti, ktorá je zaradená do najhoršieho stupňa
znečistenia životného prostredia v SR. Keď to berú takto jednotlivo,
tak je to možné. Akustické a prachové štúdie uvažujú vždy iba s
jedným zdrojom, neberú to v súvislostiach, že v tomto pohorí by to
už bol siedmy či ôsmy

lom - Handlová, Košariská - Cigeľ, dva

v Lehote pod Vtáčnikom (následky z jedného pociťujú viac občania
Cigľa), Kamenec pod Vtáčnikom, Podhradie - a všade majú firmy v
pláne rozširovať ťažbu.
●

Naša

obec

by

bola

po

schválení

zámeru

obkolesená

tromi

komeňolomami a technologickou linkou. Stala by sa akýmsi lievikom
prachu,

hluku

a

dopravy.

Ako

by

mohli

úrady

verejného

zdravotníctva, hygieny práce, úrady životného prostredia takéto
niečo povoliť? Hádam by mali existovať určité hranice. Pritom ročne
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sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky na monitorovanie
rôznych faktorov vplývajúcich na stav životného prostredia aj
geologickej
dôsledky

stability

práve

andezitového

v našej

prachu

v

lokalite.

očiach

Poznáme

pľúcach.

Pri

hrozné
počítaní

hospodárskej výnosnosti, pri porovnávaní variantov zámeru treba
vziať do úvahy aj budúce náklady na liečbu chorých obyvateľov obce
Cigeľ.

Nezabudnite

ani

na

zníženie

trhovej

hodnoty

našich

nehnuteľností v Cigli.
● Namiesto snahy orgánov štátnej správy SR o znižovanie zaťaženia
životného prostredia v našej lokalite sa deje pravý opak. Tento
postup iste nie je v súlade so záväzkami, ktoré pre SR vyplývajú
z Aarhuskej dohody. Listina o pristúpení Slovenskej republiky
k Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na
rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach
životného prostredia (Aarhuská dohoda) nadobudla v SR platnosť 5.
marca 2006. Má zabezpečovať napĺňanie jedného zo základných
ľudských práv a slobôd - práva na priaznivé životné prostredie.
● Oblasť

hornej

Nitry

je

značne

zaťažená

silnou

priemyselnej

činnosťou. Chemická továreň, tepelná elektráreň riadne zamoruje
naše

životné

prostredie,

v

posledných

rokoch

sa

k

týmto

zaťažujúcom faktorom na zdravie človeka pridali andezitové lomy v
pohorí Vtáčnik. Ale aj tu žijú ľudia a chcú mať svoje ostrovčeky a
oázy, kde môžu nabrať sily pre psychické a fyzické zdravie. Okrem
Bojníc je takou lokalitou aj naša podhorská dedinka Cigeľ. Sú tu
podmienky na turistiku, vychádzky, v zime sa prevádzkuje lyžiarsky
vlek, v okolí sú vybudované rekreačné chaty. Myslíme si, že
vzhľadom k zdevastovaniu životného prostredia, máme my občania
hornej Nitry naozaj právo na takéto ostrovčeky oddychu. Neberte
nám ich.
● Náš región disponuje množstvom prírodných zdrojov vhodných pre
rozvoj cestovného ruchu, podmienkami pre turistiku a cykloturistiku,
pre zimné športy i adrenalínové športy – realizáciou navrhovanej
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činnosti by sa zabrzdil perspektívny rozvoj turistického ruchu,
cykloturistiky,
možností.

vidieckej

Ťažba

turistiky,

spojená

rekreačných

s explóziami,

a športových

drvením,

dopravou

nákladnými automobilmi, exhalátmi, eróziou a otrasmi spôsobí
narušenie statiky obydlí občanov, porušenie komunikácií
● Jedným pre nás veľmi dôležitých faktorov je negatívna zmena
celkového

vzhľadu krajiny. Pohľad na pohorie Vtáčnik už teraz

narúša odlesnená časť lesa a odkrytie pokrývky v lome Vtáčnik i v
lome Košariská. Otvorením ďalšieho, už tretieho, lomu by sa reliéf
totálne a nezvratne zmenil.

S pozdravom

Rada občianskeho združenia Vrchvoda
Ján Krausko
Eva Kadlečíková
Dagmar Sharifiová

V Cigli 23. januára 2012
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