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Obvodný banský úrad Košice
Timonová 1
040 01 Košice

Naše čislo:  1246/09/2022
V Gemerskej Polome dňa, 26.9.2022

vec:vŽí=odboíE=a=o=voÍ:ensĺteorbeaäsek=±ršíknán=:Í===vš,±ľ==dpn[=u]oržĺísrka=7_=3=±.====F

a dobÝvania na roky 2023 H 2040

Spoločnosť  EUROTALC  s.r.o.  Vás  žiada  podl'a  §   10  ods.1  Zákona  SNR  č.
51/1988  Zb.   o banskej  činnosti,  výbušninách  a o štátnej  banskej   správe
v zneni   neskoršĺch   predpisov   o povolenie   banskej   činnosti   v dobývacom
priestore  „Gemerská  Poloma"  podl'a „Plánu  prĺpravy,  otvárky  a dobývmia
ložiska mastenca  na ro]qr 2023-2040"

-±|ézpvasídlo organiz_ťľQ±       EUROTALC    s.r.o.,    Štôlňa   Elisabeth    1,    049    22
Gemerská Poloma
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Poloma"     podl'a     predloženého     „Plánu     otvárky,
prípravy  a dobývania výhradného  ložiska mastenca
Gemerská Poloma";

-Názov katastrálneho územia: Katastrálne územie Gemerská Poloma (identifikačné
číslo 8143938), okres Rožňava.,  (kód okresu 808)

-±±i§____Q chránenom  ložiskovom  územÉ  o dobývacom  pri€_s±Q=s±  Dobývací  priestor
Gemerská  Poloma  bol  urceny  rozhodnutim   OBÚ

E3S.%i5š.S2koeá5  Nonv:j    ž±|aš;j ,    %8b7e/r:g:[o2oo:-oĽlániz

3:ä#n#cĺínágtcuopncoommy j eageEnucžoTRAVĹc sŠTŕ:á,.   ätt:rdeÉ
pod obchodným  názvom  VSK-MINING  s.r.o.)  Plošná
výmera    dobývacieho    priestoru    je    4,965    km2.
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Chránené  ložiskové  územie  OBÚ  Spišská.  Nová Ves
95/12
Dobývacĺ  priestor  Gemerská  Poloma  bol  prevedený
na   spoločnosť  VSK  -   EUROTALC   s.r.o.   Zmluvou
o prevode   dobývacieho   priestoru   z 24.08.2007   po
predchádzajúcom    súhlase    Obvodného    banského
úradu  vspišskej   Novej   Vsi   č,   441   -1153/2007
z 11.6.2007   Na   základe   Rozhodnutia   Obvodného
bam.ského       úradu      vspišskej       Novej       Vsi       o
predchá.dzajúcom   súhlase  na  prevod   dobýva.cieho
priestoru  „Gemerská  Poloma"   zo   dňa   04.07.2013
pod  číslom  648  -1514/2013  bol  dobývací  priestor
zmluvne   prevedený   na   organizáciu   VSK   MINING
s.r.o  .dňa 24.07.2013.  Od  01.09.2013  zmenila táto
organizá.cia obchodné meno na EUROTALC s.r.o.

u plánovan.é  začatie  a ukončenie,  prípadne  prerušenie  banske_i   činnos_tÉ:  začatie
predmetnej      banskej      činnosti      plánované      od
01.01.2023,    s prerušením   činnosti   neuvažujeme.
Ukončenie        plánovanej        činno sti        plánova.né
31.12.2040.

-=Údaje o banske_í činnosti:_       Spoločnosť    EUROTALC    s.r.o.    vykonáva    banskú
čĺnnosť na ložisku Gemerská Poloma - mastenec  na
základe    Rozhodnutia  Obvodného  banského  úradu
v spišskej  Novej  Vsi    č.  765-2428/2010  o povolení
banskej   činnosti  pri  otvárke,   príprave  a dobývaní
výhradného ložiska mastenca v dobývacom priestore
„Gemerská     Poloma"     aRozhodnutia     Obvodného
ban.ského   úradu   vspišskej   Novej   Vsi       č.   430-
1299/2020,       ktorým      sa.      predlžuje      platnosť
Rozhodnutia    765-2428/2010    o povolení    banskej
činnosti      pri       otvárke,       príprave       adobývaní
výhradného ložiska mastenca v dobýva.com priestore
„Gemerská. Poloma" do 31.12.2022.

-Spracovatel' POPD :
Ing. Ján Greňa -odborne spôsobilý projektant
lng. Gabriel Hámroš -odborne spÔsobilý projektant
lng. Viktor Neubauer -odbome spôsobilý projekta.nt
lng. Alexanfer Palcsó - hlavný bans]ý merač
lng. Stefan Zelenák PhD. -odbome spôsobilý projektant
lng.  Cyril Motyka - geológ
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Prflohy:

-    Plán „Otvárky prípravy a dobývaflie ložiska Gemerská Poloma. -mastenec na
roky 2023 - 2040" - 2x

-    Prflohy k žiadosti podl'a prfioženého zozmamu
-Kolok33EURO
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