
PETÍCIA 

NEVŔTAJTE! CHCEME ŽIŤ V ZDRAVEJ KRAJINE 

 

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, 

odvolávajúc sa naše právo na ochranu životného prostredia zaručené Ústavou Slovenskej republiky,  

pripomínajúc, že žijeme v okrajovom regióne Slovenska, ktorého najväčšou hodnotou je zachovaná príroda,  

a vyjadrujúc obavu, aby sme svojim deťom nezanechali zničenú krajinu,  

vyjadrujeme zásadný nesúhlas s tým,  aby sa v katastrálnom území obcí Ruská Poruba, Ruská Kajňa, 

Repejov, Hrubov, Černina, Pakostov, Smilno, Oľka, Rohožník, Vyšná Sitnica, Nižná Sitnica, Jankovce a 

Baškovce uskutočňovali geologické práce a geologický prieskum, najmä prieskumné vrty. Dôvodom nášho 

nesúhlasu je opodstatnená obava, že týmito vrtmi bude poškodené naše životné prostredie, osobitne zdroje 

pitnej vody.  

Žiadame preto vládu Slovenskej republiky a jej podriadené príslušné orgány verejnej moci, aby zamedzili 

vykonávaniu geologických prác v katastrálnom území týchto dotknutých obcí spočívajúcich najmä 

v prieskumných vrtoch (napr. nevydaním oprávnenia alebo neurčením prieskumného územia), a ak už s nimi 

začaté bolo, aby boli tieto práce okamžite zastavené a dotknuté územia prinavrátené do pôvodného stavu.  

Týmto zároveň dávame na vedomie, že ani v budúcnosti nebudeme za žiadnych okolností súhlasiť s tým, aby 

sa na území týchto dotknutých obcí vykonávali geologický prieskum, geologické práce (najmä prieskumné 

vrty) a ťažba nerastných surovín, najmä ropy a zemného plynu. Zároveň žiadame, aby katastrálne územia 

predmetných obcí už neboli súčasťou prieskumného územia.  

 

Informácie o petícii: 

Ladislav Andrejco, Dargovských hrdinov 1830/7,  066 01 Humenné - osoba určená na zastupovanie v styku 

s orgánom verejnej moci a zástupca petičného výboru (mobil: 0907 286 886, e-mail: 

lacoandrejco1469@gmail.com) 

 

Ďalší členovia Petičného výboru : 

 

Vladimír Ferko, Partizánska 21, 066 01 Humenné ( mobil : 0918 333 839, e-mail : laco.ferko@gmail.com 

Stanislav Tomko, Oľka 133, 067 04 Medzilaborce  ( mobil : 0949 153 101, e-mail : arbolito@azet.sk 

Roland Noga, Oľka 132, 067 04 Medzilaborce ( mobil : 0944 006767, e-mail : remenaros@gmail.com 

Ján Mičovský, Kudlovská 3, 066 01 Humenné ( mobil : 0918 444 207, e-mail : jan.micovsky.sr@gmail.com 
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PETÍCIA 

NEVŔTAJTE NÁM TU, CHCEME ŽIŤ V ZDRAVEJ KRAJINE 

(petičný hárok) 

(nepoužívajte, prosím, SKRATKY pri názve mesta ani OPAKOVACIE znamienka) 

Č. Meno a priezvisko 

(FO) 

Adresa pobytu Podpis E-mail  

(nepovinný údaj) 

  
ulica a číslo 

domu 

mesto štát 
  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Petičné hárky rozmnožujte podľa potreby. Vyplnením kolónky E-mail (nepovinný údaj) budete 

informovaní o ďalšom postupe pri vybavovaní petície. 

Petícia je elektronicky dostupná na: www.obycajniludia.sk 

Informácie o petícii: 

Ladislav Andrejco, Dargovských hrdinov 1830/7,  066 01 Humenné - osoba určená na zastupovanie v styku 

s orgánom verejnej moci a zástupca petičného výboru (mobil: 0907 286 886, e-mail: 

lacoandrejco1469@gmail.com) 

 

Ďalší členovia Petičného výboru : 

 

Vladimír Ferko, Partizánska 21, 066 01 Humenné ( mobil : 0918 333 839, e-mail : laco.ferko@gmail.com 

Stanislav Tomko, Oľka 133, 067 04 Medzilaborce  ( mobil : 0949 153 101, e-mail : arbolito@azet.sk 

Roland Noga, Oľka 132, 067 04 Medzilaborce ( mobil : 0944 006767, e-mail : remenaros@gmail.com 

Ján Mičovský, Kudlovská 3, 066 01 Humenné ( mobil : 0918 444 207, e-mail : jan.micovsky.sr@gmail.com 
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PETÍCIA 

NEVŔTAJTE NÁM TU, CHCEME ŽIŤ V ZDRAVEJ KRAJINE 

(petičný hárok) 

(nepoužívajte, prosím, SKRATKY pri názve mesta ani OPAKOVACIE znamienka) 

Č. Názov 

a sídlo 

(PO) 

Meno a priezvisko 

osoby oprávnenej 

konať v mene 

právnickej osoby 

Adresa pobytu Podpis E-mail  

(nepovinný 

údaj) 

   
ulica a číslo 

domu 

mesto štát 
  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

Petičné hárky rozmnožujte podľa potreby. Vyplnením kolónky e-mail (nepovinný údaj) budete 

informovaní o ďalšom postupe pri vybavovaní petície. 

Petícia je elektronicky dostupná na: www.obycajniludia.sk 

Informácie o petícii: 

Ladislav Andrejco, Dargovských hrdinov 1830/7,  066 01 Humenné - osoba určená na zastupovanie v styku 

s orgánom verejnej moci a zástupca petičného výboru (mobil: 0907 286 886, e-mail: 

lacoandrejco1469@gmail.com) 

 

Ďalší členovia Petičného výboru : 

 

Vladimír Ferko, Partizánska 21, 066 01 Humenné ( mobil : 0918 333 839, e-mail : laco.ferko@gmail.com 

Stanislav Tomko, Oľka 133, 067 04 Medzilaborce  ( mobil : 0949 153 101, e-mail : arbolito@azet.sk 

Roland Noga, Oľka 132, 067 04 Medzilaborce ( mobil : 0944 006767, e-mail : remenaros@gmail.com 

mailto:laco.ferko@gmail.com
mailto:laco.ferko@gmail.com
mailto:laco.ferko@gmail.com
mailto:arbolito@azet.sk
mailto:arbolito@azet.sk
mailto:arbolito@azet.sk
mailto:remenaros@gmail.com
mailto:remenaros@gmail.com
mailto:remenaros@gmail.com

