
Petícia.

Mestský úrad v Detve
J. G. Tajovského 7
962 12, Detva

Vec.: Petícia proti povoleniu ťažby zlata  v regióne Podpoľania

My, podpísaní obyvatelia mesta Detva, miest a obcí v pôsobnosti Banskobystrického 
samosprávneho kraja, žiadame mestský úrad v Detve, ako aj predstaviteľov regionálnej 
samosprávy BBSK, aby neodsúhlasili povolenie ťažby zlata, ani iných nerastných surovín 
v lokalitách Biely vrch, alebo kdekoľvek inde v regióne Podpoľania.

 Ťažba zlata metódou kyanidového lúhovania by znamenala nevratný a devastujúci zásah do 
charakteru krajiny pod Poľanou. Okrem zničeného životného prostredia by to znamenalo 
ohrozenie aj mnohých biotopov v CHKO Poľana - biosférickej rezervácie UNESCO. 

Taktiež údaje o možnom vytvorení nových pracovných pozícií v našom regióne sú nepresné 
a zavádzajúce. Možný ekonomický profit pre Detvu a priľahlý región je nižší ako straty 
spôsobené degradáciou územia európskeho významu s jedinečnou prírodou a ohrozením 
potenciálu v cestovnom a turistickom priemysle.

 V Detve dňa 10.04.2011

Petíciu podávajú:

RNDr. Vladimír Fekiač, Štúrova ul. 26, 962 12, Detva – poverený na zastupovanie v styku s 
orgánom vybavujúcim petíciu

Ing. Roman Vrťo, M.R.Štefánika 62, 962 12 Detva

Mgr. Stanislav Sekereš, Dolinky 1336/8, 962 12, Detva

Počet priložených podpisových hárkov: ............................

Údaje na podpisových hárkoch: Por. číslo Meno Priezvisko Ulica Č. domu Mesto Podpis



Číslo hárku......................

PETÍCIA

Petícia proti povoleniu ťažby zlata v regióne Podpoľania 
(katastrálne územie obcí Dúbravy, Očová a mesta Detva)

Svojím podpisom potvrdzujem s ú h l a s  so  znením petície proti povoleniu ťažby zlata 
v regióne Podpoľania, (katastrálne územie obcí Dúbravy, Očová a mesta Detva).

Por. č. Meno a priezvisko Ulica, č. domu Mesto/ Obec Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Predseda petičného výboru:

RNDr. Vladimír Fekiač, Štúrova ul. 26, 962 12, Detva – poverený na zastupovanie v styku s 
orgánom vybavujúcim petíciu

Členovia: 

Ing. Roman Vrťo, 

Mgr. Stanislav Sekereš,
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