LIST AKCIONÁROM ORTAC RESOURCES
Dovoľujeme si Vás informovať o skutočnostiach, ktoré Ortac Resources Ltd. pred svojimi
akcionármi zatajuje.
Na svojej web-stránke podrobne informuje o svojich zámeroch ťažiť zlato a striebro v meste
Kremnica, o postupe prác na príprave projektu ťažby, dokonca poskytuje obrázky, ktoré by
mali dokumentovať súhlas obyvateľov mesta a spoluprácu dotknutej komunity.
Hlbinná ťažba zlata a striebra v Kremnici v ložisku Šturec bola ukončená v roku 1970 a po
krátkej epizóde povrchovej ťažby v rokoch 1986-1992 bola úplne zastavená. V rokoch 20052007 sa pokúšala kanadská spoločnosť Tournigan Gold Corp. pripraviť projekt povrchovej
ťažby v tomto ložisku, no pre silný odpor občanov a slovenskej verejnosti sa tohto projektu
musela vzdať. Obyvatelia Kremnice založili občianske združenie Kremnica nad zlato, jeho
členmi je viac ako polovica dospelých občanov mesta a ďalší občania z celého Slovenska,
pričom mnohí z nich sú významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Vo februári
2006 prijalo mestské zastupiteľstvo Kremnice uznesenie, v ktorom vyjadrilo jasné NIE ťažbe
zlata a striebra v Kremnici.
V súčasnosti sa opätovne o projekt ťažby pokúša spoločnosť Ortac Resources Ltd .. V roku
2011 zverejnila svoj zámer, voči ktorému vznikol znova silný odpor obyvateľov, v novembri
2011 vo veľmi krátkom čase zozbierali podpisy viac ako polovice dospelých občanov v meste,
ktoré potvrdzujú odmietavý postoj verejnosti voči tomuto projektu a mestské zastupiteľstvo
znova prijalo uznesenie, ktorým jednoznačne odmieta ťažbu zlata a striebra v Kremnici,
pričom za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci mestského zastupiteľstva.
Pravdepodobne Vám nie je známe, že Kremnica je historické mesto s bohatým kultúrnym
dedičstvom, je jedným z najstarších území vyhlásených ako pamiatková rezervácia a v jej
okolí je vyhlásená pamiatková zóna (ťažba by sa mala uskutočniť v pamiatkovej zóne). Na
území Kremnice sa nachádza 169 kultúrnych pamiatok. Na hlavnom námestí stojí Mincovňa,
ktorá razí mince nepretržite od roku 1328 a je zapísaná v zozname Európskeho kultúrneho
dedičstva. Je nemysliteľné, aby v strednej Európe vznikla povrchová baňa vzdialená približne
1 km od hlavného námestia tohto historického mesta. Pre Slovákov je Kremnica to, čo je pre
Britov mesto York.
Okrem toho je v okolí Kremnice výnimočne bohatá príroda, v roku 2011 prevzala primátorka
mesta v Bruseli z rúk komisára EÚ pre životné prostredie pána Janesza Potocnika titul Hlavné
mesto biodiverzity.
Dovoľujeme si pripojiť turistického sprievodcu Kremnice, pretože fotografie povedia viac ako
všetky slová. V tomto roku podalo Občianske združenie Kremnica nad zlato žalobu na postup
úradu pre životné prostredie vo veci projektu ťažby zlata a striebra v Kremnici a tento súdny
proces aj vyhralo. V dôsledku súdneho procesu nebol dodržaný termín určený zákonom pre
zahájenie povrchovej ťažby, a teda 100% dcéra spoločnosti Ortac Resources – spoločnosť
Kremnica Gold Mining – stratila právo na povrchové dobývanie ložiska Šturec v Kremnici.
Tak, ako spoločnosť Ortac Resources Ltd. zatajuje Vám uvedené informácie, odmieta
poskytnúť dotknutej komunite informácie o podrobnostiach projektu a najmä o technológii
úpravy zlatostriebornej rudy. Toto všetko vyvoláva v občanoch voči Ortacu nedôveru.
Vyhlásenia o environmentálne prijateľnom projekte považujú za zavádzajúce, čo sa v prípade
Kremnice aj potvrdzuje, veď súčasťou životného prostredia je nielen príroda, ale aj tvár
krajiny, kultúrne pamiatky a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré by si mali chrániť nielen
jednotlivé európske národy, ale Európa ako celok.

Pevne veríme, že z Kremnice sa nestane ďalšia rumunská Rosia Montana alebo rakúsky
Eisenerz, mestá, ktoré súčasné projekty povrchovej ťažby vyprázdnili. Občania mesta a okolia
urobia všetko preto, aby sa nenaplnil podobný osud aj pre Kremnicu.
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