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Oznámenie o strategickom dokumente 

podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  

 

Aktualizovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Mikroregiónu Rimava a Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 

2030. 

 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI  

Názov 

Mikroregión Rimava a Rimavica 

Identifikačné číslo 

IČO: 37823116 

Adresa sídla 

Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo 

Meno, priezvisko, kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa 

PhDr. Zuzana Študencová, 0907 857 861, obec@cerencany.sk 

Meno, priezvisko, kontaktné údaje osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie 

o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie 

Mgr. Oskár Tóth, PhD, 0917266319, oskar.toth@hnusta.sk 

 

 

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

Názov 

Aktualizovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Rimava a 

Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030 

 

Charakter 

Dokument „Aktualizovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Mikroregiónu Rimava a Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030.“ (ďalej len 

aktualizovaný PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý stanovuje strategické 

ciele a priority rozvoja Mikroregiónu Rimava a Rimavica. Aktualizovaný PHRSR je 
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základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni pre 

skupinu obcí. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obcí. 

Prostredníctvom aktualizovaného PHRSR sa bude uskutočňovať podpora rozvoja na úrovni 

miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, hospodársku a environmentálnu sféru. 

Vypracovanie PHRSR vyplýva zo zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.  

 

Hlavné ciele 

Víziou Mikroregiónu je:  

Mikroregión Rimava a Rimavica chce naďalej udržiavať a upevňovať dobré medziľudské 

vzťahy, aktívne spolupracovať a zachovávať kultúrnohistorické a prírodné hodnoty. 

Využívaním miestneho potenciálu a zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj sa chce stať 

miestom, kde budú všetci jeho obyvatelia žiť spokojným a plnohodnotným životom a kde sa 

budú mladí ľudia radi vracať, pretože tu budú radi pracovať a vychovávať ďalšie generácie. 

 

K hlavným cieľom aktualizovaného PHRSR patrí:  

 udržanie ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu, 

 trvalo zvyšovať kvalitu života všetkých obyvateľov mikroregiónu, 

 dosiahnutie kombinácie bývania a sociálneho zázemia tak, aby sa obce mikroregiónu 

stali miestom pre plnohodnotný život všetkých svojich obyvateľov, 

 zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom 

dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry v zmysle predpisov EÚ a SR 

a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja 

Ciele budú definované v troch základných oblastiach rozvoja, hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej. 

 

Obsah (štruktúra) 

Úvod 

Zoznam tabuliek 

1.Strategická časť 

2.Programová časť 

3.Realizačná časť 

4.Finančná časť 

 



        3 

 

 

Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 

dokumentu 

Aktualizovaný PHRSR je pripravovaný v jednom variante. Umožňuje alternatívny postup pri 

realizácii projektov v súlade s princípmi posudzovania vplyvov jednotlivých zámerov na 

životné prostredie (EIA), resp. procedúrami podľa stavebného zákona v prípade tých 

projektov, ktoré zákonu č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov nebudú podliehať. 

 

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 

Obsah Začiatok fázy Koniec fázy 

Identifikácia potreby a impulzov vypracovania aktualizácie 

PHSR MR RaR 2015 – 2022  a rozhodnutie o začatí prípravných 

prác 

4/2022 4/2022 

Prípravné práce, vypracovanie a schválenie Vstupnej správy 4/22 5/2022 

Stanovenie strategického smerovania, priorít  4/22 5/2022 

Nastavenie programovej, realizačnej a finančnej časti 

aktualizácie PHRSR MR RaR   
5/22 5-6/2022 

Prerokovanie a schvaľovanie dokumentu Aktualizovaný PHRSR 

MR RaR na roky 2023 – 2027 
6-7/2022 6-7/2022 

 

Vzťah k iným strategickým dokumentom 

Aktualizovaný PHRSR je vypracovaný s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej 

stratégii regionálneho rozvoja SR. Zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja. Sleduje plány 

a stratégie vo vzťahu nadradenosti 

 

Orgán kompetentný na jeho prijatie 

Zastupiteľstvá obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica - Čerenčany, Hrachovo,  Kociha, 

Kružno, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, 

Sušany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce . 
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Druh schvaľovacieho dokumentu 

Uznesenie obecných zastupiteľstiev Mikroregiónu Rimava a Rimavica. 

 

 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na 

životné prostredie vrátane zdravia  

Požiadavky na vstupy 

Vstupy pre aktualizovaný PHRSR : 

- príslušné právne predpisy, normy a nariadenia v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, 

ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva, 

- zhodnotenie všetkých dostupných relevantných údajov o danom území a to z aktuálnych 

platných strategický a rozvojových dokumentov, 

- vstupy predstavujú aj finančné prostriedky (vlastné, verejné, doplnkové), 

- pri procese spracovania strategického dokumentu boli premietnuté a zohľadnené predstavy, 

potreby a požiadavky jednotlivých zainteresovaných skupín.  

 

Údaje o výstupoch 

Výstupom je strednodobý strategický dokument na obdobie 7 rokov, obsahujúci strategickú, 

programovú, realizačnú a finančnú časť. 

Výstupom realizačnej časti PHRSR bude súbor aktivít vyplývajúcich z realizácie jednotlivých 

opatrení, ktoré budú zamerané na posilnenie a skvalitnenie troch základných oblastí rozvoja 

mikroregiónu: 

- hospodárska oblasť rozvoja 

- sociálna oblasť rozvoja 

- environmentálna oblasť rozvoja 

Výstupy a výsledky implementácie aktualizovaného PHRSR budú hodnotené v rámci 

sledovania hodnôt merateľných ukazovateľov. Súčasťou bude finančný plán na zabezpečenie 

priorít a cieľov. 

 

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 

Vzhľadom na to, že aktualizovaný PHRSR je zameraný na zabezpečenie trvalo udržateľného 

rozvoja v troch hlavných oblastiach - hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, v súvislosti 
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s jeho implementáciou je potrebné očakávať najmä pozitívne priame aj nepriame vplyvy na 

životné prostredie. V tejto etape však nie je možné špecifikovať riziká súvisiace s realizáciou 

navrhovaných aktivít. Väčšina podporovaných aktivít najmä v environmentálnej oblasti 

rozvoja bude zameraná na ochranu prírodného dedičstva a zvyšovania kvality života 

obyvateľov budovaním technickej a sociálnej infraštruktúry. Mnohé navrhované aktivity a 

opatrenia sú konkrétne zamerané na posilnenie starostlivosti o územie a na zlepšenie stavu 

životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Pravdepodobnosť výskytu negatívnych vplyvov 

je minimálna. 

 

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva  

Predpokladá sa pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, nakoľko dokument obsahuje 

návrhy, ciele a opatrenia zamerané na zlepšenie kvality života obyvateľov mikroregiónu. 

 

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu  

Nepredpokladajú sa významnejšie riziká spojené s uplatňovaním strategického dokumentu vo 

vzťahu k životnému prostrediu. V tomto štádiu posudzovania možno predpokladať riziká len 

vo veľmi všeobecnej miere. 

Realizácia investičných zámerov môže byť spätá s rizikom negatívneho zásahu do životného 

prostredia. Toto však bude eliminované dôsledným posudzovaním zámerov stavieb a činností 

na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a následnou realizáciou navrhnutých 

opatrení. 

 

Vplyvy na životné prostredie presahujúce hranice štátu  

Vzhľadom na charakter strategického dokumentu nie je predpoklad vplyvu na životné 

prostredie presahujúcich štátne hranice. 

 

 

IV. Dotknuté subjekty  

Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení  

Vzhľadom na miestny charakter dokumentu a jeho obsah, dotknutou verejnosťou sú všetci 

občania, obce a subjekty so záujmami na území Mikroregiónu Rimava a Rimavica 

(podnikateľské subjekty, subjekty občianskej spoločnosti, správcovia inžinierskych sietí, 

vlastníci pozemkov atď.). 
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Zoznam dotknutých subjektov 

Ministerstvo životného prostredia 

Okresný úrad Rimavská Sobota 

Dotknuté susedné štáty 

Nepredpokladá sa vplyv na susedné štáty.  

 

 

V. Doplňujúce údaje 

Mapová a iná grafická dokumentácia  

Neprikladá sa  

 

Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu 

Názov dokumentu  

Subjekt, ktorý 

dokument 

obstaral/schvaľoval 

Časové zameranie 

Národné priority implementácie Agendy 

2030  

Úrad vlády SR  Do roku 2030  

Vízia a stratégia rozvoja SR 2030 (*návrh)  Úrad vlády SR  Do roku 2030  

Partnerská dohoda 2021-2027 (*návrh)  Úrad vlády SR  Do roku 2030  

Národná stratégia regionálneho 

a územného rozvoja SR do roku 2030  

Úrad vlády SR  

 

Do roku 2030  

Národný investičný plán (*návrh)  ÚPPVII SR  Do roku 2030  

Nízko uhlíková stratégia pre rozvoj SR do 

roku 2030 s výhľadom do roku 2050   

Úrad vlády SR  

 

do roku 2030 s 

výhľadom do roku 

2050  

Zelenšie Slovensko -  Stratégia 

environmentálnej politiky Slovenskej 

republiky do roku 2030  

Úrad vlády SR  

 

Do roku 2030  

Územný plán veľkého územného celku 

Banskobystrický kraj v platnom znení  

BBSK  Nie je definované  

Ďalšie sektorálne strategické dokumenty Ministerstvá rôzne – spravidla do 
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pre územie Slovenska roku 2030  

RIÚS VÚC BBSK BBSK do roku 2030 

 

 

 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

Hnúšťa, 1. júna 2022. 

 

 

VII. Potvrdenie o správnosti údajov 

Meno spracovateľa oznámenia 

Mgr. Oskár Tóth, PhD., odborný referent pre rozvoj regiónu 

 

Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka 

 

 

 

PhDr. Zuzana Študencová, 

predsedkyňa MR Rimava a Rimavica 


