Ortac Resources Ltd
(ďalej „Ortac“ alebo „spoločnosť)
Žiadosť o poloprevádzkovú podzemnú ťažbu v ložisku Šturec schválená
Obnova ťažby zlata a striebra v Šturci
Ortac Resources Ltd, spoločnosť na prieskum a rozvoj prírodných zdrojov, kótovaná na burze AIM
oznamuje, že Slovenský Hlavný banský úrad potvrdil rozhodnutie Obvodného banského úradu
v Banskej Bystrici schváliť žiadosť spoločnosti Ortac o začatie poloprevádzkovej hlbinnej ťažby na
ložisku Šturec na Slovensku.
Na základe tohto rozhodnutia spoločnosť plánuje začať ťažbu v dohľadnom čase, s tým, že sa
vyťažená ruda bude spracúvať postupne na prevádzke v regióne. To znamená, že po takmer 20ročnej prestávke sa na Šturci znova bude ťažiť, a tiež budú splnené podmienky, ktoré sú uložené
spoločnosti ako držiteľovi dobývacieho priestoru Kremnica. Tomuto oznámeniu predchádzali
oznámenia z 20. decembra 2013, 21. februára 2014, 7. apríla 2014, a 8. mája 2014, vydané
v súvislosti s touto vecou.
Súčasne s dnešným oznámením pán Viktor Pomichal odstupuje zo svojich zodpovedností ako riaditeľ
spoločnosti Ortac pre Slovensko. Dosiahol cieľ spoločnosti znovu začať ťažobné operácie v Šturci.
Ďakujeme mu za vynaložené úsilie a do budúcnosti mu želáme veľa úspechov. V prípade potreby
bude Viktor k dispozícii manažmentu spoločnosti Ortac v úlohe neoficiálneho poradcu.
Ťažobný program bude oficiálne riadiť Ing. Peter Čorej, PhD, slovenský banský inžinier s vyše 30ročnou praxou, ktorý tiež viedol prípravu žiadosti o poloprevádzkovú podzemnú ťažbu. Samotnú
ťažbu bude prevádzkovať nezávislý miestny ťažobný dodávateľ vybraný vo výberovom konaní.
Konečný dozor nad prevádzkou bude mať Banský úrad. Ortac bude úzko spolupracovať aj s miestnou
komunitou a environmentálnymi orgánmi, aby bolo zabezpečené dodržiavanie najvyšších štandardov
pre životné prostredie.
Generálny riaditeľ spoločnosti Ortac Resources Vassilios Carellas uviedol:
"Po dôkladnom procese zapojenia zainteresovaných strán a dotknutých orgánov je potvrdenie
rozhodnutia Obvodného banského úradu Hlavným banským úradom povoliť hlbinnú ťažbu dôležitým
krokom v rozvoji Šturca. Zároveň demonštruje, že so zdravým a transparentným procesom zapojenia
a procesom žiadania je možné dosiahnuť výsledky vedúce k riešeniam, ktoré prinášajú úžitok pre
všetky strany, a že je možné pokročiť aj s projektmi v sektore rozvoja prírodných zdrojov na
Slovensku. Predpokladáme a očakávame, že v súvislosti s týmto oznámením dostaneme ďalšie
žiadosti o vyjasnenie ohľadne tohto rozhodnutia. Takéto žiadosti vítame, keďže sú zásadnými
zložkami v procese navrhovania projektov, ktoré sú úspešné pre všetky zainteresované strany."

