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I. Úvod
1.1 Zriadenie podniku
Rudné bane, štátny podnik Banská Bystrica boli zriadené 1.7.1989 zakladacou listinou
Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 25/1989 zo dňa 26.6.1989
podľa zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
V súčasnosti sú právne pomery upravené zákonom č. 111/1991 Zb. o štátnom podniku
v znení neskorších predpisov.
1.2 Charakteristika činnosti štátneho podniku
Útlmový program v odvetví rudného baníctva bol schválený uznesením vlády ČSFR
440/1990 a uzneseniami vlády SR č. 246/1991, č. 252/1993 a č. 621/2000.
Úlohou zabezpečiť útlmový program v odvetví rudného baníctva boli poverené podniky Rudné
bane, š.p. Banská Bystrica, Ţelezorudné bane, š.p. Spišská Nová Ves, Uranpres, š.p. Spišská
Nová Ves a Banské stavby, š.p. Prievidza. V procese rôznych organizačných zmien súvisiacich
s privatizáciou, bola realizácia útlmového programu delimitovaná z týchto podnikov do
štátneho podniku Rudné bane Banská Bystrica. Z citovaných uznesení vlády SR vyplynula pre
Rudné bane, š.p. Banská Bystrica povinnosť vypracovať plány zabezpečenia a likvidácie pre
jednotlivé lokality zaradené do útlmového programu.
Od tohto obdobia je realizácia útlmového programu hlavnou (nosnou) náplňou činnosti
štátneho podniku. Je realizovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu schválených pre
Ministerstvo hospodárstva SR v členení na sociálne úhrady a technické práce.
Sociálna oblasť
Rudné bane Banská Bystrica uhrádzajú poškodeným baníkom v rámci útlmového
programu rudného baníctva dávky za dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície (tzv. NPE)
a dávky vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze
a chorobe z povolania (tzv. renty).
Na základe § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení, prebrala Sociálna
poisťovňa od 1. januára 2004 od zamestnávateľov výplatu plnení vyplývajúcich zo
zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo choroby z povolania, ktoré
vznikli pred 26. novembrom 1993. To znamená, ţe Sociálna poisťovňa má plniť všetky nároky
vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo choroby
z povolania, ktoré boli uplatnené po 1. januári 2004 bez časového obmedzenia.
Rudné bane, š.p. vyplácajú osobitný príspevok baníkom podľa zákona č. 98/1987 Zb.
o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov bývalým zamestnancom štátnych
podnikov, ktoré boli zaradené do útlmového programu v odvetví rudného baníctva. Na základe
zákona č. 200/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku
baníkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 46/2003 Z.z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva
hospodárstva SR č. 244/2009 Z.z. o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný
príspevok baníkom, prevzali Rudné bane š.p. od 01.06.2009 povinnosť vyplácať osobitný
príspevok baníkom za všetky organizácie v rámci celého Slovenska.
Finančné prostriedky na sociálne úhrady t.j. na vyplácanie osobitného príspevku
baníkom boli podniku poskytnuté na základe zákona č. 408/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa

zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom a vykonávacej vyhlášky MH SR č.
244/2009 Z.z. o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom,
ktorým sú Rudné bane štátny podnik Banská Bystrica.
Technické práce
Spočívajú v likvidácii a zabezpečovaní banských diel (pod povrchom) a v odstraňovaní
jednoúčelových objektov na povrchu bývalých závodov, vrátane rekultivácie pozemkov
a odstraňovania následkov na ţivotnom prostredí po dlhodobej intenzívnej banskej a
úpravárenskej činnosti podľa poţiadaviek orgánov ţivotného prostredia.
Plány zabezpečenia a likvidácie boli schválené rozhodnutiami na lokality (bývalé závody
Rudných baní) Banská Štiavnica, Hodruša-Hámre, Dúbrava, Pezinok, Malachov – Špania
Dolina, ďalej Kokava a Stará Kremnička. Ďalej len plán likvidácie bol schválený aj na hutu vo
Vajskovej, kde sa spracovávali koncentráty s obsahom antimónu z ťaţby antimónových rúd na
Slovensku z bývalých závodov Dúbrava a Pezinok.
Útlmový program bol schválený aj pre ťaţbu a spracovanie rúd bývalého štátneho
podniku Ţelezorudné bane Spišská Nová Ves. Tu boli schválené plány zabezpečenia
a likvidácie pre lokality (bývalé závody) Rudňany, Smolník, Roţňava, Slovinky a ďalej na
lokality Nová Štôlňa – Gezwäng, Smolnícka huta – Füchtenhübel.
Na základe uznesenia vlády SR č. 621/2000 k správe o plnení útlmového baníctva
schválilo Ministerstvo hospodárstva SR v roku 2000 plány na likvidácie ďalších banských diel
na Gemeri, predtým nezaradených do útlmového programu na lokalitách Sirk – Ţelezník,
Sinec, Hnúšťa- Samo a lomu Polom pri Hnúšti.
Na základe zákona č. 219/2007 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 44/1988 Zb.
o ochrane a vyuţití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, prešla
povinnosť zabezpečovať a likvidovať staré banské diela a ich následky, ktoré ohrozujú verejný
záujem z Ministerstva ţivotného prostredia SR na Ministerstvo hospodárstva SR, vrátane
povinnosti vyporiadať aj prípadné škody na hmotnom majetku spôsobené pri zabezpečovaní
alebo likvidácii starých banských diel (ustanovenie § 35 ods. 4 banského zákona). Ministerstvo
hospodárstva SR od účinnosti predmetnej novely zákona t.j. od 1.10.2007 vykonáva toto
ustanovenie prostredníctvom štátneho podniku Rudné bane, ktorý je v jeho zakladateľskej
pôsobnosti, ako aj všetky ďalšie vyvolané nároky na zabezpečenie a odstraňovanie starých
banských diel.

1.2 Vedenie štátneho podniku
Riaditeľ
Vedúci odboru ekonomiky
Zástupca vedúceho odboru ekonomiky
Vedúci strediska Spišská Nová Ves
Zástupca vedúceho strediska SNV
Vedúci úseku Slovinky
Dozorná rada štátneho podniku:
1. Predseda
2. člen
3. člen
4. člen
-

Mgr. Peter Žitňan
Ing. František Sekerka
Eva Patschová
Ing. František Pramuka
Ing. Ľubomír Jakubek
Jozef Hudák

doc.JUDr. Boris Balog PhD.
doc.JUDr. Jaroslav Klátik PhD.
Patzová Lýdia
Ing. František Pramuka

1.3 Odmeny členov štatutárnych orgánov
a) Ročná odmena riaditeľa štátneho podniku
Za dosiahnuté hospodárske výsledky v roku 2019 nebola riaditeľovi štátneho podniku
vyplatená ročná odmena.
b) Ročná odmena členom Dozornej rady š. p.
Zákon o štátnom podniku č. 111/1990 Zb. stanovuje v § 20 ods. 10, ročnú odmenu
z podielu na zisku člena Dozornej rady maximálne vo výške 5% z ročnej odmeny
z podielu na zisku priznanej riaditeľovi štátneho podniku.
Na základe uvedeného bola za výsledky hospodárskeho roku 2019 vyplatená členom
Dozornej rady ročná odmena z podielu na zisku vo výške 0 EUR.
c) Mesačná odmena
Mesačná odmena člena dozornej rady je 250 EUR. Celková suma vyplatených mesačných
odmien členom Dozornej rady v období január-december 2020 predstavuje:
doc. JUDr. Boris Balog PhD.
doc. JUDr. Jaroslav Klátik
Ing. František Pramuka
Lýdia Patzová

0,00 - EUR
3 000,00 - EUR
3 000,00 - EUR
3 000,00 - EUR

2.0 Štruktúra zamestnancov
Za obdobie 1-12/ 2020 podnik zabezpečoval
evidenčným stavom 29 zamestnancov.

prevádzkovú činnosť s priemerným

V období 1-12/ 2019 bol pohyb zamestnancov nasledovný :
odchod do starobného dôchodku
ukončenie PP dohodou podľa § 60 ZP
ukončenie PP výpoveďou § 63 ZP
materská dovolenka
prijatie do zamestnania
úmrtie

:
:
:
:
:
:

0
4
0
0
0
0

Prehľad o zložení zamestnancov š.p. Rudné bane k 31.12.2020

Počet zam.
spolu
Z toho THP
Robotníci
V tom ženy
Podzemie

PR
10

SNV
4

Slovinky
11

Spolu
25

10
0

4
0

1
10

15
10

4
-

2
-

1
2

7
2

Vekové zloženie
od 20 do 30 rokov
od 31 do 40 rokov
od 41 do 50 rokov
od 51 do 60 rokov
nad 60 rokov

0
3
4
11
7

2.1. Bezpečnosť pri práci a ochrane zdravia
V priebehu roka 2020 boli zo strany štátneho dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci vykonané inšpekčné kontroly len z úrovne štátnej banskej správy – obvodných
banských úradov. Kontroly inšpektorov OBÚ boli zamerané na oblasti dodržiavania
predpisov a stavu BOZP a bezpečnosti prevádzky pri zabezpečovaní ústí banských diel proti
vstupu nepovolaných osôb ako aj kontroly v rámci konania o povolení banskej činnosti ako aj
kontroly zabezpečenia starých banských diel. Opatrenia nariadené v rozhodnutiach,
zápisniciach, resp. záväzných príkazoch boli splnené a odstránenie nedostatkov, zistených pri
kontrolách, bolo nahlásené na príslušný obvodný banský úrad.
Previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia neboli v roku
2020 vykonané.

Vývoj pracovnej úrazovosti
rok
Ukazovateľ
pracovné úrazy celkom
z toho: smrteľné
závažné
hromadné
pracovné úrazy: v podzemí
na povrchu
počet zamestnancov
vymeškané kal. dni
početnosť na 100 zamestnancov
priemerné percento PN

2019
30
-

2020
29
-

rozdiel
0
-

%
-

Nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť vyplývajúca z ustanovenia § 17 zákona č.
124/2006 Z.z.
U zamestnancov organizácie nebola v roku 2020 zistená žiadna choroba z povolania.

Oblasť ochrany pred požiarmi
V roku 2020 nebola zo strany štátneho požiarneho dozoru vykonaná žiadna kontrola a nebol
v rámci š.p. zaznamenaný žiaden požiar.

3.3. Práca základné ukazovatele

Skutočnosť
12

01 – 12

Rok

2020

2020

2019

Priemerný evidenčný
počet pracovníkov
prepočítaný (osoby)
Mzdové prostriedky
(EUR)

26

28

30

30 725

433 395

399 777

Priemerný zárobok
( EUR )

1 182

1 290

1 110

3.4. Zásoby podľa stredísk (EUR)
Ročný plán
2 000

1 800

Zásoby
celkom
1 800

14 800

13 890

13 890

-910

Spiš. N.Ves
úsek Slovinky

800
14 000

724
13 166

724
13 166

-76
-834

Podnik spolu

16 800

15 690

15 690

-1110

Stredisko
Banská
Bystrica
Správa SNV

Materiál

Rozdiel
-200

Z toho

3.5 Opravy a údržba HIM (EUR) obdobie 01 – 12
Stredisko

Budovy a Stavby

plán

od ZR

Banská
Bystrica

0

0

Správa

0

0

Stroje a zariadenia

plán

Doprava

od ZR
2772

0

0

plán

od ZR

Spolu
Rozdiel
A
B
A-B
plán
od ZR

5000

4994

5000

7766

2766

25000

24280

25000

24280

-720

7000

6276

7000

6276

-724

SNV
z toho
Spiš.N.V
Slovinky

0

0

0

0

18000

18004

18000

18004

4

podnik
spolu

0

0

0

2272

30000

29274

30000

32046

2046

3.6. Investície

Skutočnosť k 31.12.2020

Akcia

Skutočnosť €

Škoda Kodiaq 4x4 2.0 TSI

30 233

podnik
SPOLU

30 233

Poznámka
PR

.

Banská Štiavnica LV 64

vklad

Neosolium
C KN
Faktúra

3682/9

m2

druh

3 391

zast.pl.

C KN
C KN
C KN
Faktúra

5 628,03

28 710,00 €

zisk
23 081,97 €

19000164

Banský Studenec LV 905
Cibulová

18.02.2020
evidenčná
predaj €
hodnota €

vklad
m2

719/95
49
765/4
6
764
6
2000068,67,66

druh
zast.pl.
zast.pl.
zast.pl.

09.09.2020
evidenčná
predaj €
hodnota €
0,00
0,00
0,00

916,00 €
112,00 €
112,00 €

zisk
916,00 €
112,00 €
112,00 €
1 140,00 €

3.7 Prehľad predajov neupotrebiteľného majetku za rok 2020
Dňom 01.10.2020 boli pozastavené predaje majetku, ktorý nebol do 1.10.2020 vyhlásený za
neupotrebiteľný, rozhodnutím riaditeľa štátneho podniku do odvolania.

IV. Právna oblasť
4.1 Aktívne súdne spory
1.

Pasívna legitimácia v súdnych sporoch (súdne konania, ktorých účastníkom na strane ţalovaného sú Rudné
bane š.p.):
(i)

Ján Krátky, nar. 10.01.1959, bytom Mierová 1559/20, Banská Štiavnica c/a Rudné bane, štátny podnik
o kompenzáciu nákladov z diela vo výške 37.511,32 EUR s prísl.
Súdne konanie je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 13C/205/2011. Ţalobca sa ţalobou,
doručenou Okresnému súdu Banská Bystrica dňa 27.10.2011, domáha, aby súd zaviazal Rudné bane, štátny
podnik na zaplatenie sumy 37.511,32 EUR, spolu s 9% úrokom z omeškania od 14.8.2011 do zaplatenia,
ako aj trovy konania, a to titulom kompenzácie nákladov z diela, ktoré ţalobca vybudoval na ochranu
svojho vlastníckeho práva a ktoré náklady mali byť podľa ţalobcu spôsobené protiprávnym stavom
vytvoreným ţalovaným. Od podania ţaloby v roku 2011 sa uskutočnilo viacero pojednávaní. Rozsudkom
(medzitýmnym) zo dňa 09.05.2019, sp.zn. 13C/205/2011-491 Okresný súd Banská Bystrica rozhodol tak,
ţe základ ţalobného návrhu je opodstatnený; súd zatiaľ nerozhodoval o výške ţalovanej sumy, len
o základe nároku. Voči rozsudku podali Rudné bane, štátny podnik v zákonnej lehote odvolanie, o ktorom
bude rozhodovať Krajský súd v Banskej Bystrici. V prípade, ak by odvolací súd potvrdil medzitýmny
rozsudok, rozhodoval by Okresný súd Banská Bystrica následne o výške ţalobcom uplatneného nároku.

(ii) Ing. Jozef Bugoš, nar. 20.03.1964, bytom Nábreţie Sv. Cyrila 315/25 Prievidza c/a Rudné bane, štátny
podnik o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Rudných baní, štátneho podniku č. OPO-518/2020 zo
dňa 20.04.2020
Súdne konanie je vedené na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 7S/2/2020. Všeobecnou
správnou ţalobou zo dňa 03.06.2020 sa ţalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia Rudných
baní, štátneho podniku č. OPO-518/2020 zo dňa 20.04.2020, ktorým Rudné bane, štátny podnik nepriznali
ţalobcovi osobitný príspevok baníkom z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok na jeho priznanie.
Ţalobca si uplatňuje aj náhradu trov konania. V tomto konaní nebolo doposiaľ vydané rozhodnutie.
Pozn.: Ide o konanie o zrušenie nového rozhodnutia Rudných baní, štátneho podniku o nepriznaní nároku
žalobcu na osobitný príspevok baníkom, pričom predchádzajúce rozhodnutie Rudných baní, štátneho
podniku o tej istej žiadosti žalobcu bolo Krajským súdom v Banskej Bystrici zrušené v konaní vedenom pod
sp.zn. 23S 133/2019 a vec bola vrátená Rudným baniam, štátnemu podniku na ďalšie konanie.
2.

Aktívna legitimácia v súdnych sporoch (súdne konania, ktorých účastníkom na strane ţalobcu je Rudné bane
š.p.)
Uvádzame prehľad ukončených súdnych sporov, v ktorých bola Rudným baniam, štátnemu podniku
právoplatne priznaná pohľadávka, ktorá nebola uhradená a nie je doposiaľ vymáhaná v exekučnom konaní:
(i)

Platobným rozkazom zo dňa 25.06.2019, sp.zn. 14Up/725/2019, Okresný súd Banská Bystrica
zaviazal ţalovaného: Vladimír Mlynár, nar. 15.10.1962, bytom Kobeliarovo č.d. 13, Kobeliarovo,
zaplatiť Rudným baniam, štátnemu podniku sumu 5.651,23 EUR, spolu s úrokom z omeškania 5%
ročne zo sumy 5.651,23 EUR od 19.02.2019 do zaplatenia, ako aj trovy konania vo výške 675,06
EUR. Platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19.07.2019. Dlţník dlh ani
čiastočne neuhradil.

4.2 Exekučné konania
(i) exekučné konanie vo veci oprávneného Rudné bane, štátny podnik proti povinnému Michal
Majerník, nar. 30.05.1958, bytom Trieda 1. mája 53, Spišská Nová Ves, o vymoženie 5.250,- EUR
s prísl.
Exekučné konanie prebieha na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 10Ek/79/2017, na základe
právoplatného platobného rozkazu vydaného Okresným súdom Spišská Nová Ves dňa 06.02.2017, sp.zn.
5C/2/2017-21. Návrh na vykonanie exekúcie bol oprávneným podaný dňa 28.08.2017. Exekúcia je
vedená súdnym exekútorom JUDr. Jurajom Sabolom, Exekútorský úrad Košice, pod č. 279EX 123/2017.
V predmetnej exekučnej veci bolo dňa 28.08.2017 vydané poverenie na vykonanie exekúcie.
(ii) exekučné konanie vo veci oprávneného Rudné bane, štátny podnik proti povinnému Jozef Jalový,
nar. 12.04.1959, bytom Ciglianska 2642/8B, Prievidza, o vymoženie 1.769,03 EUR s prísl.
Exekučné konanie prebieha na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 58Ek 276/2017 na základe
právoplatného platobného rozkazu vydaného Okresným súdom Banská Bystrica dňa 28.08.2017, sp.zn.
10Up/181/2017. Návrh na vykonanie exekúcie bol oprávneným podaný dňa 08.12.2017. Exekúcia je
vedená súdnym exekútorom JUDr. Ing. Ivanom Šteinerom, PhD., Exekútorský úrad Nové Mesto nad
Váhom, pod č. 263EX 29/18. V predmetnej exekučnej veci bolo dňa 23.01.2018 vydané poverenie na
vykonanie exekúcie. Dňa 25.07.2018 podal oprávnený návrh na čiastočné zastavenie exekúcie z dôvodu,
ţe povinný dlh čiastočne splnil.
(iii) exekučné konanie vo veci oprávneného Rudné bane, štátny podnik proti povinnému Milan Miertuš,
nar. 31.03.1960, bytom Na Maximilián šachtu 310/3, Banská Štiavnica o vymoženie 1.061,29 EUR
s prísl.
Exekučné konanie prebieha na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 8Ek/230/2017 na základe
právoplatného platobného rozkazu vydaného Okresným súdom Banská Bystrica dňa 28.08.2017, sp.zn.
4Up/181/2017. Návrh na vykonanie exekúcie bol oprávneným podaný dňa 20.11.2017. Exekúcia je
vedená súdnym exekútorom JUDr. Petrom Kohútom, Exekútorský úrad Banská Bystrica, pod č. 83 EX
26/8-D. V predmetnej exekučnej veci bolo dňa 17.01.2018 vydané poverenie na vykonanie exekúcie.
Z potvrdenia Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 13.01.2021 (ďalej aj „Potvrdenie OS BB“) vyplýva, ţe
Okresný súd Banská Bystrica eviduje, okrem vyššie uvedených, ešte nasledovné exekučné konania, v ktorých
Rudné bane, štátny podnik vystupujú ako oprávnený a ktoré neboli ku dňu vydania Potvrdenia OS BB
právoplatne skončené (v týchto exekučných konaniach mi nebol udelený mandát na zastupovanie):
exekučné konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod sp.zn. 2Er/998/2002, proti povinnému
Jaroslav Beneš, Ţeriavy; výška vymáhanej sumy neuvedená,
(ii) exekučné konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod sp.zn. 2Er/1693/2007, proti povinnému:
fyzická osoba bliţšie nešpecifikovaná, výška vymáhanej sumy neuvedená.
(i)

Z Potvrdenia OS BB ďalej vyplýva, ţe Okresný súd Banská Bystrica eviduje ešte nasledovné exekučné
konania, v ktorých Rudné bane, štátny podnik vystupujú ako povinný a ktoré neboli ku dňu vydania Potvrdenia
OS BB právoplatne skončené (v týchto exekučných konaniach mi nebol udelený mandát na zastupovanie):
exekučné konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod sp.zn. 3Er/1353/2001, oprávnený Štátny
fond ţivotného prostredia (Pozn. v zmysle zákona č. 553/2001 Z.z. došlo dňom 1.1.2002 k zrušeniu
Štátneho fondu životného prostredia a uvedeným dňom prešli pohľadávky fondu do správy ministerstva
životného prostredia); zamietnuté udelenie poverenia; výška vymáhanej sumy neuvedená,
(ii) exekučné konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod sp.zn. 1Er/1362/2001, oprávnený Štátny
fond ţivotného prostredia (Pozn. viď vyššie); výška vymáhanej sumy neuvedená.
(i)

4.3

Konkurzné konania
(i) konkurzné konanie vedené Okresným súdom Trenčín pod č.k. 40OdK/19/2018, úpadca: Dušan Kubica,
nar. 12.01.1961, bytom 29. augusta 79/20, Handlová
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 06.02.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlţníka Dušan
Kubica, nar. 12.01.1961, bytom 29. augusta 79/20, Handlová. Dňa 13.01.2020 bola do predmetného
konkurzného konania prihlásená pohľadávka Rudných baní, štátneho podniku vo výške 136,31 EUR. Z
dôvodu vyhlásenia konkurzu bolo zastavené súdne konanie vedené pred Okresným súdom Banská
Bystrica pod sp.zn. 21Up/725/2019. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Branislav
Zemanovič, so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510. Oznámením
správcu konkurznej podstaty, zverejneným v obchodnom vestníku dňa 03.02.2021, pod č. K005362, sa
konkurz skončil po tom, čo správca konkurznej podstaty zistil, ţe konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

4.4

Iné právne veci, ktoré môžu viesť v budúcnosti k súdnemu sporu
(i) Dňa 20.02.2020 bola Rudným baniam, štátnemu podniku doručená ţiadosť ţiadateľov Elena Gaštanová,
MUDr. Pavol Poliačik a MUDr. Zdenko Zamboj „o uplatnenie finančnej náhrady za protiprávne zabraté
poľnohospodárske pozemky a škody na majetku súvisiace s ťažbou rudy mastenca v Kokave nad
Rimavicou“ (ďalej aj „Ţiadosť“). Ţiadosťou si ţiadatelia uplatňujú u Rudných baní, štátneho podniku
reštitučný nárok vo forme finančnej náhrady podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (reštitučný zákon), a to vo výške 277.919,52 EUR
a doplatok za nájom v sume 62.252 EUR, ako aj finančnú náhradu za zánik 2 studní vo výške 768,77
EUR. Listom zo dňa 23.03.2020 Rudné bane, štátny podnik prostredníctvom právneho zástupcu
informovali ţiadateľov ţe Ţiadosti nie je moţné vyhovieť, nakoľko Ţiadosťou uplatňovaný nárok
povaţujeme za právne neopodstatnený.

