
O B E C NÝ   ÚRAD   ISTEBNÉ   142,   027 53 
 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa konalo  

dňa 18.12. 2014 v zasadacej miestnosti OcÚ Istebné 
 
 
 
 
Prítomní:          podľa prezenčnej listiny  -  9  poslancov 
 
          
          Starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
Program : 
 
 
1) Otvorenie zasadnutia 
2) Privítanie poslancov a hostí 
3) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  Dušan Sabol a Bohuslav Belica za                                  

zapisovateľa Jozef Tatarka. 
4) Oboznámenie prítomných zo zámerom na spracovanie troskovej haldy v OFZ a.s. 

Istebné. 
5) Diskusia 
6) Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ. 
7) Záver. 
 
 
 
K bodu č. 1 
       
Zasadnutie OZ otvorila starostka obce.  
 
 
K bodu č.2 
 
Privítala prítomných poslancov a hostí . 
 
 
K bodu č. 3 
 
Za overovateľov zápisnice  zasadnutia OZ boli navrhnutí a jednomyseľne                       
schválení poslanci Dušan Sabol a Bohuslav Belica. 
 
 
K bodu č.4 
 
Oboznámenie prítomných so zámerom na spracovanie troskovej haldy v OFZ a.s. Istebné. 
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Starostka-  v krátkosti informovala prítomných poslancov a hostí so súčasným stavom 
skládky trosky, ktorá sa nachádza v priestore OFZ a.s . Istebné. Táto skládka je monitorovaná 
nezávislou inštitúciou. Tieto vzorky nevykazujú kritické hodnoty, stav je stabilizovaný 
a nemení sa. Následne starostka požiadala oborníkov z OFZ a.s. o predstavenie projektu. 
 
K bodu č.5  
Diskusia 
 
Ing. Jozef Lőrinc,, vedúci technický pracovník OFZ a.s.  predstavil projekt v ktorom sa 
jadná  o „Technologickú linku na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatin“ 
Úložisko trosky z výroby ferozliatin je v súčasnosti zaradené do B Registra 
environmentálnych záťaží pod názvom DK(001) / Istebné – OFZ – haldy trosky, identifikátor 
SK/EZ/DK/178 a je odporúčané na riešenie v Štátnom programe environmentálnych záťaží 
(2010 -2015). 
       Spoločnosť OFZ a..s. Istebné sa podujala na sanáciu predmetnej starej záťaže s tým, že 
súčasťou navrhovanej sanácie bude vybudovanie technologickej linky, ktorá umožní z trosky 
odseparovať metalické podiely a nežiaduce prímesi. Metalické podiely spoločnosť OFZ a.s. 
Istebné využije v svojej prevádzke vo forme druhotnej suroviny pri výrobe ferozliatin. 
Nežiaduce prímesi (odpady) budú odvezené na skládku odpadov mimo areál úložiska. 
Jednotlivé frakcie vytriedenej trosky (bez prímesí a metalických podielov) budú sčasti využité 
v stavebníctve, zvyšok bude riadeným spôsobom, v súlade s platným geologickým zákonom, 
uložený spätne do súčasného úložiska trosky.  
      Pôvodná linka pracovala na tomto mieste od roku 1994 do roku 2004. Táto na 
magnetickom princípe vyseparovala Cr., ktorý sa ďalej spracoval v peci. V súčasnosti máme 
projekt s firmou „Gamajum“, ktorá má modernejšiu technológiu. Hlavným cieľom 
technologickej linky na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatin OFZ, a.s. Istebné je využitie 
kovových zložiek nachádzajúcich sa v troske a súčasne odseparovanie predovšetkým 
nebezpečných zložiek ale i ostatných nežiaducich prímesí. Hlavným podielom predmetnej 
haldy je  troska z výroby vysoko, stredne a nízko uhlíkového ferochrómu  FeCrHC, FeCrMC, 
FeCrLC. Po vytriedení žiaducich a odstránení nežiaducich látok z materiálu, nachádzajúceho 
sa v telese haldy, je to asi 3-4% , bude zhomogenizovaná, a v podstate už inertná troska 
opätovne uložená do pôvodného úložiska ktoré sa zakryje zeminou. Vyseparovaná zložka 
obsahujúca kovové časti bude použitá pri výrobe ferozliatin. Týmto spôsobom dôjde k 
výraznému zníženiu výskytu najmä chrómu a iných ťažkých kovov vo vyseparovanej troske, 
čo prispeje k výraznému zníženiu úniku škodlivých látok z asanovanej trosky. Tento proces 
bude suchý. 
Slávka Ďurišová  – prečo ste najprv uzavreli kontrakt na spracovanie odpadov s ukrajinskou 
firmou, prečo ste sa najprv neopýtali občanov? 
Ing. Jozef Lőrinc – to fyzicky ani právne nejde, je to podnikateľské riziko 
Ing. Anton Sklarčík – tento kontrakt je o technickom riešení . Je to kontrakt o tom ako nájsť 
riešenie. 
Ing. Jozef Lőrinc – terajší stav je monitorovaný nezávislou organizáciou a výsledky sú 
priazdnivé. 
Slávka Ďurišová  – Prečo do toho vŕtať ak sú výsledky priaznivé ? 
Alena Ďurčíková Mgr – predtým ste hovorili, že tam bude len hlučnosť a teraz aj prašnosť? 
K bodu č.5   
Ing. Jozef Lőrinc – áno, ale prašnosť bude vyriešená tak, že linka bude zakrytá a napojená na 
odprašovanie, bez odprašovania sa linka nedá spustiť. 
Štítik Ján – aké to bude odprašovanie? 
Ing. Jozef Lőrinc – budú tam dva filtre 
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Alena Ďurčíková Mgr – ako sa má vrátiť odpad bez tých kovov, ktoré pod 8 mm nevieme 
triediť, dovezieme ich nazad? 
Ing. Jozef Lőrinc – nikde sa to nebude voziť, len na linku a nazad na skládku. Čítal som 
petíciu od občanov o nesúhlase s vybudovaním linky. Táto je postavená na princípe strachu, 
závisti, možno aj nenávisti . Skôr by sme mali premýšľať o nejakej účasti a odvahe na 
projekte. 
Alena Ďurčíková Mgr – podľa štatistiky od r.1955 z 374 pohrebou, bolo 79 na rakovinu. 
Zomreli tí, ktorí tam robili aj tí, ktorí tam nerobili, lebo to dýchali. My tu budeme bývať 
a tých 17 pracovných miest nikoho nevytrhne z biedy. 
Ing. Jozef Lőrinc – podľa štatistiky najväčšia úmrtnosť na rakovinu je na Žitnom ostrove. 
Alena Prečová – toto všetko malo byť zamlčané a nemali sme sa o tom dozvedieť, všetko sa 
malo odohrať poza chrbát verejnosti. Toto je hlavné znepokojenie občanov. Nikto nemôže 
zaručiť,čo sa začne diať po spustení tejto linky, nikto stým nemá skúsenosti. Nie sú žiadne 
záruky, kto sa môže o predpoklady oprieť? 
Ing. Jozef Lőrinc – jedna otázka je o vplyve na životné prostredie, kde sú zákonné lehoty, 
ktoré určujú dohody a kto sa má vyjadriť. Tak ak hovoríte, že to malo prebehnúť za chrbtom 
verejnosti, tak je to na úrovni šírenia poplašnej správy, alebo neznalosti zákonov. Druhá 
otázka je že či vieme, čo sa tam deje, alebo bude diať. Desať rokov sa troska separovala, dala 
sa uplatniť na trhu tak sa predala, používala sa napríklad na výrobu cestného zvršku asfaltu. 
Potom ťažba prešla do oblasti, kde už bola troska zmesná, tá sa už nedala predať, alebo inak 
použiť a preto separovanie skončilo. Celá halda sa skladá z ostatného odpadu a nebezpečný 
odpad sú odprašky z odprašovania za tú dobu, pokiaľ odprašovanie fungovalo. Počas celej 
doby pokiaľ prebiehala separácia trosky, 10 rokov, sa monitorujú spodné vody firmou „Ingeo 
a.s. Žilina“ ktorá nám dáva pravidelné správy, kde sú v spodnej vode monitorované ťažké 
kovy Cr,Cr6, Mn, Mo. Z hľadiska sledovania obsahu toxických prvkov boli  vykonané 
sledovania v štyroch cykloch, kde v treťom cykle  (rok 2011) bol monitoring rozšírený  o 
prvky Ba, Cd, Cu, Ni, Fe, Hg a Zn. Vo vzorkách vrtov neboli zaznamenané zvýšené hodnoty 
.Obsahy uvedených prvkov neprekročili medzné hodnoty NV SR č. 496/2010 Z. z. 
Martin Zaťko – prečo zámer nebol zverejnený? 
Starostka- tento materiál bol doručený na Obecný úrad 1.12.2014. Tento materiál bol 
v najbližšom možnom termíne neodkladne vyvesený vo vývesných tabuliach obce. Teda na 
mieste obvyklom, kde sa oznamy zverejňujú. 
Ing.Arnošt Borák – 35 rokov som pracoval v OFZ a.s., z toho 15 rokov v prevádzke č.2,vo 
výrobe, kde sa vyrábal nízkouhlikatý FeCr. Potom som pracoval vo výskume, kde sme sa tiež 
zaoberali separovaním a využívaním tejto rozpadavej trosky. Zdá sa my, že táto debata sa 
uberá zlým smerom . Treba si uvedomiť, že takáto linka tam už pracovala a keby pokračovala 
dodnes, ani by sme si to navšimli. Preto si myslím, že v prácach by sa malo pokračovať, lebo 
je tam enviromentálna záťaž. Na čo vlasne máme čakať, keď na monitorovanie sú nemalé 
náklady. Treba začať robiť čím skôr. Pri dneskajšej úrovni techniky nebudeme o tejto linke 
ani vedieť. Je to zbytočne zveličené, linka bude predsa zakrytá a odprášená.  
Ing.Marian Hutlas – enviromentálna záťaž spočíva v tom, že je tam 6mCr.         
Ing.Arnošt Borák – z touto rozpadavou  troskou som robil aj vo výskume, kde sme 
v spolupráci s poľnohospodárskym výskumným ústavom lúk a pasienkov v Krivej, aplikovali 
túto na pasienky, kde boli dosiahnuté lepšie výsledky ako s bežnými hnojivami. 
Ing. Jozef Lőrinc – 6mCr reaguje s ílmy a pôdami v podloží a nedostáva sa ďaleko od 
ložiska skládky. Samozrejme, čím je viac vody, tým je viac výluhov. Avšak ani 1 z 37 vrtov 
neprekračuje prípustné hodnoty. Preto je nariadené kopať 2 metre nad hladinu spodnej vody. 
Ako povedal p.Borák, treba prácu začať čím skôr, kým sú finančné a technické možnosti. Je 
tam vložená ľudská práca našich otcov a dedov a ľudská práca je tiež dar boží. Klamať sa 
nemá, lebo ten čo písal tú petíciu, možno klame, alebo pomáha klamať. 



 4 

Slávka Ďurišová  – prosím p. Ing.Marian Hutlasa, aby vysvetlil prašnosť a prítomnosť 6mCr. 
Ing.Marian Hutlas – tiež pracoval v OFZ a.s. a pokiaľ sa na linke drvila uhlikatá troska, bola 
to tvrdá kusová troska a neobsahovala 6mCr. Problém je so spracovaním nízkouhlikatej  
trosky, ktorá bola rozpadavá. Tam vzniká veľký povrch a dochádza ku kontaminácii 6mCr, 
ktorý prechádza cez membránu ľudskej bunky a spôsobuje rakovinu. 
Ján Andel – do kedy treba poslať stanovisko obce k projektu? 
Starostka – do 21.12.2014 
Ján Andel – je to krátky čas. Bolo by potrebné zvolať viac ľudí do veľkej zasadačky, tiež 
ľudí, ktorí pracovali v OFZ a.s. aby sa vyjadrili. 
Ing. Jozef Lőrinc – od roku 2004 do roku 2014 sa monitoruje to, o čom sa bavíme. Linka už 
pracovala 10 rokov, potrebujeme ju len obnoviť. Teraz sa to bude robiť na vyššom 
technickom princípe s vyššou efektivitou,  s technickými prostriedkami, ktoré sú o 20 rokov 
novšie. 
Renata Pazúriková Bc. – hlavný problém je strach o zdravie. Bolo by potrebné vyjadrenie 
niekoho s hygieny, ľudia to potrebujú počuť od kompetentných.   
Ing. Anton Sklarčík –aj oni sa budú vyjadrovať v zmysle projektového zámeru. Budú sa 
musieť vyjadriť aj ostatné inštitúcie a tiež aj obec a hygiena. Ministerstvo životného 
prostredia potom zvolajú kompetentných  a tam potom rozhodnú, či to pôjde alebo nie. 
Alena Ďurčíková Mgr – robia sa stále výskumy spodnej vody. Ak sa napríklad o rok zistí, že 
hodnoty sú zlé, zastavia sa práce? 
Ing. Jozef Lőrinc – za dozor je zodpovedný štátny orgán a je to náplňou jeho práce, robí to 
okresný úrad životného prostredia. 
Martin Zaťko – tie správy z výskumov, máte asi 15 ročné. 
Ing. Jozef Lőrinc – správy sú každý rok. 
Martin Zaťko – mám informácie, že tam mala byť priehrada, kde mali byť dva múry a medzi 
nimi mal byť tento odpad, lenže nepovolili to meteorologické útvary. 
Ing.Arnošt Borák – nepriaznivo pôsobila na ľudí práca  priamo pri peci  a nie okolité vplyvy 
a pôsobenie separačnej linky. Za riekou Oravou je linka na úpravu štrku a ešte väčší drvič  
a nikto sa nesťažuje.  
Martin Zaťko – pred 40 rokmi išli ženy do práce a mali na silonových odevoch prepálené 
dierky.   
Ing.Arnošt Borák – áno je to tak, ale bolo to od výroby FeMo, tam sa odsírovalo a každá 
sadza obsahovala síru a tá prepálila silón. 
Martin Zaťko – a čo potom, keď sa otvorí  50 ročná skládka?   
Ing.Arnošt Borák – tam nie je v žiadnom prípade taký materiál.  
Martin Zaťko – ale veď to vy nemôžete vedieť 
Ing.Arnošt Borák – a kto by to už mal lepšie vedieť? A prosím vás nespájajte choroby z pecí 
s linkou. Na peciach ľudia ochoreli, boli tu 3 prevádzky, preto tam aj bola 1. kategória. 
Alena Prečová – citovala ekológa Topercera   a Rudolfa Paba Mgr.  so združenia Tatry. 
Obaja tvrdia, že je lepšie, keď ostane troska tak  ako je, lebo ak sa podrví bude nebezpečná.   
Ing. Jozef Lőrinc –preto sa to volá stará enviromentálna záťaž, že to tam štátne orgány 
zaradili. 
Ing.Miroslav Hečko – také ako to je, je to lepšie ako keď sa to pohne. Vyplýva to aj z toho, 
že sú dobré výsledky vzoriek, kým sa to nehýbe. 
Ing. Jozef Lőrinc – ale aj keď sa to hýbalo, nedialo sa nič.   
Ing.Miroslav Hečko – spracovávala sa tam uhlikatá troska a to je celkom iné 
Ing. Jozef Lőrinc – tá sa spracovávala len 3 roky a 7 rokov sa spracovávala zmesná. 
Ing.Miroslav Hečko – bavme sa o tom, že keď tam príde rýpať bager , bude to treba 
odstreľovať a keď sa to bude prevážať. 
Ing.Marian Hutlas – predtým sa ťažila len uhlikatá troska z výroby uhlikatého FeCr. 
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Ing.Miroslav Hečko – netreba to hýbať, treba to zasypať.  
Ing. Anton Sklarčík – aj takéto varianty sa preberali, keď sa staré environmentálne  skládky 
zatvárajú. Takáto skládka musí byť od  spodku odizolovaná. Problém každej skládky je, že 
tam migruje voda spodná a dažďová. Všetky nečistoty sa viažu na túto vodu, ktorá ich odnáša 
do vodných tokov. Keď sa na skládke robil v 50 rokoch geologický prieskum, pod haldou je 
nepriepustná vrstva. Čo sa týka prašnosti, tak teraz je väčšia, ako keď sa upraví, resp. 
prašnosť z linky, ktorá bude odprášená.   
Ing.Miroslav Hečko – linka neurobí nič, ale to, že sa to odkryje, resp. pohne.  
Ing. Anton Sklarčík – máme projekt na skládku, kde je 37 vrtov, ktoré sú urobené v 3 
zónach. Tam sa už 20 rokov odoberajú vzorky, tieto sa budú odoberať každého ½ roka. 
Slávka Ďurišová  – teraz sú vzorky dobré, prečo to hýbať? 
Zuzana Katreniaková Mgr – 10.10.2011 Klocok Vladimír  pre časopis „trend“ povedal „ 
začali sme likvidáciu skládky v Istebnom , chceli by sme ju zakryť nepriepustnou fóliou 
a zatrávniť“ , prečo sa to neurobilo? 
Ing.Martin Kahan – ak budú zlé výsledky z vrtov, čo by nasledovalo? 
Ing. Anton Sklarčík –jednoducho by sa musela nájsť príčina, prečo to tak je a potom by sa 
stav musel napraviť. Je aj varianta, že sa nebude robiť, neodstráni sa enviromentálna záťaž. 
Alena Prečová - citovala ekológa Topercera   a Paba zo združenia Tatry. Obaja tvrdia, že je 
lepšie, keď ostane troska tak  ako je, lebo ak sa podrví bude nebezpečná.  
Ing.Miroslav Hečko – potom bude prašnosť väčšia ako je teraz. 
Dušan Sabol – povedal, že odborník na životné prostredie povedal, že keď išla fabrika OFZ 
a.s. , išlo do ovzdušia 100 % škodlivých látok . V porovnaní z chodom tejto linky to nebude 
viac ako 1 %. Dokonca autá znečisťujú viac. Chceme aby tá halda zmizla, aby to bolo krajšie. 
Zuzana Katreniaková Mgr –chce aby  Dušan Sabol povedal meno odborníka, ktorého 
citoval . 
Alena Ďurčíková Mgr –kopec nezmizne, bude len asi o 1m nižší. 
Slávka Ďurišová  – majú Ukrajinci túto linku odskúšanú?  
Ing. Jozef Lőrinc – ide trocha o dezinformáciu, lebo ukrajinská časť linky bude len 
o veľkosti lodného kontajnera, ostatné je technológia slovenská, česká a fínska. Skúsenosti sú 
ale z iných krajín, z inou technológiou. 
Ján Štítik – čím to bude odprášené? 
Ing. Jozef Lőrinc –tzv.“JETT“ filtrom regenerovaným tlakovým vzduchom. 
Slávka Ďurišová  –ale tieto nejako nefungovali 
Ing. Jozef Lőrinc –pani a vy viete čo sú to JETT filtre? 
Slávka Ďurišová  –viem, že to nefungovalo, lebo každé ráno bolo veľa prachu. 
Ing. Jozef Lőrinc – JETT filtre v Istebnom ani neboli 
Zuzana Katreniaková Mgr – zastúpená  Ing.Marian Hutlasom – je to linka na úrovni, všetko 
by bolo v poriadku, len problém je v tom, že teleso kipi sa naruší. Teraz je to uzatvorené ako 
nejaký melón. Keď to odkryjete, i keď časť postupne zakryjete, ale tá časť, ktorá bude 
momentálne odkrytá môže byť zmytá prípadným dažďom do rieky Orava. Najviac na to 
doplatia ľudia v smere toku. 
Druhý extrém, príde mesiac sucho, fúka vietor a ohrozené sú všetky okolité obce. Ešte raz, 
technológia je dobrá, ale vráťme sa k meritu veci a to sú ťažké kovy Mo,Cr, a 6mCr, ktoré sa 
nachádzajú v týchto troskách.  
Ing. Jozef Lőrinc – ten problém, ktorý nás ťaží je to čo sa tu už 10 rokov robilo a 20 rokov 
monitorovalo a monitoruje a nič sa nedeje. Ja som hlboko presvedčený, že robíme správnu 
vec. Ak vy s tým nesúhlasíte, aj to viem pochopiť, lebo na to by ste potrebovali dlhé roky 
pracovať v tomto odbore. 
Ing.Martin Kahan –berie pána Ing.Marian Hutlasa  a pána Boráka ako odborníkov  a vidí 
problém len v 6m Cr. Je v zámere upozornenie na kontamináciu 6m Cr ?A čo potom? Mal tu 
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prísť aj iný odborník, napríklad z hygieny. Aby mohla dať obec nejaké vyjadrenie na životné 
prostredie, musí z niečoho vychádzať. 
Ing. Jozef Lőrinc – to riziko je a v zámere je napísané, že v takom prípade je potrebné zistiť 
dôvod a urobiť nápravu. Ten celý proces je zákonom daný, idú tam pripomienky a ak sú 
relevantné, budú sa riešiť. 
Ing. Anton Sklarčík –k tomu riziku. Robil som 20 rokov v odbore pracovné prostredie 
a toxikológia bol môj odbor. Beriem aj pripomienky pána Ing.Marian Hutlasa, že sú určité 
riziká. Avšak život bez rizika neexistuje, nežijeme v sterilnom prostredí, škodí mobil, autá aj 
potraviny. 
Z čoho sa vlastne skladá táto halda? Okolo 90% Ca a Si ako naša zemská kôra. 
Alena Ďurčíková Mgr –videli sme projekt ako bude halda zatrávnená. Keď chceme niekomu 
pomôcť, pomôžme mu tak , aby sme mu neuškodili zároveň. Je to obrovské riziko. Načo nám 
je pekný kopec na ktorý sa budeme dívať. Peniaze nie sú viac ako je život človeka, ani keby 
sme ich mali neviem koľko. Ja som rada, že nemám peniaze, lebo pôjdem z čistým svedomím 
do neba, keď si ma pán boh povolá, lebo verím v ježiša  krista , že za mňa zomrel. 
Alena Prečová – citovala ekológa Topercera   a Paba so združenia Tatry. Obaja tvrdia, že je 
lepšie, keď ostane troska tak  ako je, lebo ak sa podrví bude nebezpečná. 
Ing. Jozef Lőrinc –robím 20 rokov investičnú činnosť. V rámci kolaudácie je podpísané 
meranie, ktoré potvrdí čo je v zámere a čo stavba má priniesť. Tiež je prizvaná hygiena, ktorá 
rieši pracovné prostredie a tiež sa merajú vonkajšie emisie. Je to všetko to, čo predpisuje  
zákon. 
Ing.Arnošt Borák –k prašnosti chcem doplniť zo skúseností, ktoré mám, že je rozdiel, či sa 
spracováva troska čerstvá alebo z haldy. Táto troska má cementačné vlastnosti, teda táto stará 
troska  je už pevná zcementizovaná  a nebude tak prášiť. Prašnosť bude podľa môjho názoru 
nevýznamná. Takéto skúsenosti s touto troskou mám. 
Ing. Anton Sklarčík –táto troska sa dávala aj ako prísada do betónu. 
Ing.Marian Hutlas – súhlasí, ale ako dostať kov z kusovej trosky? Musí sa zomlieť a kov 
vyseparovať. Ide o to, že znova bude v prachovej forme. Teraz je to v tuhom stave, voda cez 
to v podstate neprechádza. 
Ján Štítik – aká bude hlučnosť?, keď sa drvil chróm, bolo to počuť až do sídliska. 
Ing. Jozef Lőrinc –hlučnosť bude 70 Db v blízkosti zdroja a v blízkosti domov 40 Db. 
Ing. Anton Sklarčík –normy musia byť dodržané. 
Hochholzerová – v prípade ak sa z odpadu vyťaží plánované množstvo kovu, kto bude mať 
z toho zisk? Či aj okolité obce budú z toho niečo mať?  
Ing. Jozef Lőrinc –zisk sa rozdelí medzi Ukrajinu a OFZ  a.s. , bude ponížený o náklady na 
zakrytie skládky, o náklady na výstavbu linky a o ostatné náklady. Bez toho aby sa zo skládky 
kov vybral, sa skládka rekultivovať nebude. Je tu teraz reálna možnosť skládku zrekultivovať. 
Bc. Renata Pazúriková– občania  vidia, že z tejto činnosti nebude nič pre obec, iba jedno 
veľké riziko, ktorého sa všetci boja.   
Alena Ďurčíková Mgr –čo je na tom pravdy, že sa odtiaľ už 2 týždne berú vzorky, že tam 
robia pracovníci z Ukrajiny a spracúvajú to v Širokej ? 
Ing. Jozef Lőrinc –pracujú tam dvaja pracovníci z Ukrajiny, máme na to povolenie. Je to v 
rámci výskumu, aby sme vedeli, aké máme technické možnosti. 
Alena Prečová – akékoľvek zisky nevyvážia to veľké  riziko . 
Ing. Jozef Lőrinc –riziko a veľké riziko nie je ten správny výraz, lebo monitorovanie riziko 
a veľké riziko nepotvrdilo.   
Alena Ďurčíková Mgr –ľudia sa už poučili, majú postavené veľké domy a nemá kto v nich 
bývať. Život je dôležitejší ako nejaký zisk a ešte keď z toho obec nič nebude mať.    
Ing. Jozef Lőrinc –ľudia majú strach, je to prirodzená ľudská vlastnosť. Avšak najlepšia 
zbraň proti strachu je uvedomenie a vedomosti. Ak sme len trochu prispeli k tomu, že  sme tie 
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vedomosti, ktoré máme posunuli na vás. Ak nie tak som zlyhal. Určite sme vás nechceli 
zavádzať.   
Martin Zaťko – čo sa monitoruje okrem 2,3, a 6m Cr ? 
Ing. Jozef Lőrinc – sú predpísané, ktoré sa majú monitorovať. Na začiatku sa monitoruje 
napr. 20 prvkov, potom sa zistí, že len 10 je relevantných, ostatné sa nehýbu a sú v norme. 
Momentálne sa monitoruje 10 prvkov u ktorých INGEO – Žilina znížilo množstvo meraní 
z dôvodu, že sa hodnoty nemenia.   
Martin Zaťko –lesníci hovoria, že smreky nemajú správnu farbu, schnú, niečo sa v prírode 
deje. 
Ing. Anton Sklarčík – tento výskum robia orgány na ochranu ovzdušia, vypracúvajú štúdie, 
kde dolná Orava, kde niekedy pred 30 rokmi naplno pracovali 3 prevádzky v Istebnom 
a určitú dobu bez odprašovania, bolo menej znečistené prostredie ako na hornej Orave, kde 
vetri priniesli znečistenie z Ostravska. 
Zuzana Katreniaková Mgr – prečo sa to rieši teraz a nie pred ½ rokom ? 
Ing. Jozef Lőrinc –na to sa dá odpovedať tak, že firma má nejaký zámer a zákon predpisuje 
aby sa k zámeru vyjadrili patričné orgány, včítane dotknutých obcí. Skôr sa to robiť nedalo, 
lebo zámer neexistoval. Dospel nejaký čas a my sme tento zámer predložili. 
Ing.Martin Kahan – presvedčilo by vás všetkých niečo, že by ste povedali, že áno, poďme 
do toho aby sa to robilo ? 
Ing.Marian Hutlas – zámer linky nie je zlý, problém je len v tom, že sa narušia tie vrstvy. Je 
to bespečnejšie, ak je to v celku, nepohnuté. 
Ing. Jozef Lőrinc – skládka sa vráti po spracovaní do takej formy, ako je uložená už 
spracovaná časť. Bude tam pôdny kryt a stromy. 
Ing.Martin Kahan – zaznela informácia, že sú tu už zamestnaní nejakí Ukrajinci. 
Ing. Jozef Lőrinc – Ukrajinci tu robia v rámci výskumu tohto zámeru. 
Alena Prečová – máte na to povolenie ? 
Ing. Jozef Lőrinc – áno máme dve povolenia na výskumnú činnosť. Teda nič nelegálne sa 
nedeje. 
Alena Prečová – nikde nie je vypísaná trasa, kade sa bude chodiť, tie autá s tou troskou ? 
Ing. Jozef Lőrinc – to je veľká dezinformácia aj v tej petícii, lebo do Širokej sa dovezú len 
dve autá za deň. 
Starostka – diskusiu sme ukončili, teraz je potrebné spracovať stanovisko obce k tomuto 
zámeru. 
Poďakovala prítomným zástupcom OFZ a.s. za vysvetlenie zámeru a tiež prítomným 
občanom za diskusné príspevky. 
Na ďalšom rokovaní sa zúčastnili už len poslanci, starostka a kontrolór, aby spracovali 
stanovisko obce, ktoré bude poslané na Ministerstvo životného prostredia. 
Ing.Erika Kunová – chýba mi stanovisko ekológa, resp.hygienika, ktorý by povedal 
konkrétne, čo to urobí ak sa dostane do ovzdušia 6m Cr.  
Jozef Tatarka – pán Borák povedal odborné stanovisko, pretože dlhé roky pôsobil vo výrobe 
prevádzky č.2, kde sa nízko uhlikatý chróm vyrábal. Neskôr pracoval vo vývoji, kde mal tiež 
úlohy so zameraním na využitie práve tejto trosky. 
Je dokázané, že táto pôvodne prachová troska vplyvom vody a času, cementizuje, následkom 
ďalších, hlavne vápenatých zložiek tejto trosky. Za tento dlhý čas celý objem tejto rafinačnej 
trosky zcementizoval. Takáto zcementizovaná troska sa hodnotí ako stabilizovaná a inertná. 
Ing.Jozef Labuda – okrem iných pripomienok, ako jednu z dôležitých, treba uviesť, že 
momentálne je troska stabilizovaná a sú obavy s ňou hýbať, resp. drviť ju. Tiež do vyjadrenia 
zahrnúť pripomienky, ktoré tu odzneli v diskusii. Teda, že nemáme záruky, či sa spracúvaním 
trosky niečo nezmení. 
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Ing.Martin Kahan – návrh stanoviska: nakoľko nám neboli predložené relevantné, 
resp.vierohodné a odborné posúdenia a dopady tejto činnosti, vidíme veľké riziko v uvoľnení 
6m Cr pri ďalšom spracovaní tejto trosky. 
Starostka –      Zámer linky je dobrý, boli sme s ním riadne oboznámení, problém je len 
v tom, že sa naruší kompaktnosť haldy a stým súvisiaca prašnosť a únik škodlivých látok do 
spodných vôd. 
 
 
 
 
 
                           
K bodu č.6   
 
Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia OZ        
 
K bodu č.7   
 
Záver. 
   
Starostka poďakovala prítomným zástupcom OFZ a.s. za vysvetlenie zámeru a tiež 
prítomným občanom za diskusné príspevky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica  prečítaná  a podpísaná: 
 
  
Bc.Fačková Lýdia, starostka obce                                     ................................................. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Dušan Sabol                                                                       ................................................ 
 
 
Bohuslav Belica                                                                 ................................................ 
 
 
 Zapísal :     Jozef  Tatarka                                               ...............................................  


