
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hostinského 4, 979 01  Rimavská Sobota____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-RS-OSZP-2022/011838-011

Rimavská Sobota
17. 08. 2022

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania
Obstarávateľ:
1. Mikroregion Rimava a Rimavica, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo,
Dotknuté orgány:
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. BBSK, odbor RR a ÚP, Nám. SNP 23, 974 01 B. Bystrica
4. Okresný úrad B. Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 B. Bystrica
5. Okresný úrad B. Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 B. Bystrica
6. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Tomášikova č. 11, 979 01 Rimavská Sobota
8. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky štátnej
správy: ŠOPaK, ŠVS, OO, OH, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota,
9. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 4, 979 01 Rim.
Sobota
10. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, Hostinského 4, 97901
Rimavská Sobota
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota

Výrok
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č.
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, a podľa § 3 písm. k), § 53 ods.1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 7
ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente: „Aktualizovaný program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Rimava a Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030„ , ktoré
predložil obstarávateľ Mikroregión Rimava a Rimavica, so sídlom Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, po ukončení
zisťovacieho konania toto rozhodnutie.

Strategický dokument: „Aktualizovaný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Rimava
a Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030“

sa nebude posudzovať
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podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli pripomienky a upozornenia, ktoré je navrhovateľ
dokumentu povinný rešpektovať a splniť, v ďalších konaniach pri napĺňaní jednotlivých opatrení strategického
dokumentu:

1. Zo stanoviska Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:

1. V mikroregióne Rimava a Rimavica (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- výhradné ložisko „Rimavská Baňa – Rimavica – stavebný kameň (203)“; s určeným chráneným ložiskovým
územím (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP) pre KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen, Zvolen,
- výhradné ložisko „Kokava nad Rimavicou – Sinec – mastenec - talk (154)“; s určeným CHLÚ,
ktorého ochranu zabezpečuje ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava,
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Rimavské Zalužany – stavebný kameň (4062)“, ktoré je v
evidencii ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava,
- LNN „Rimavská Sobota – Čierna Lúka – tehliarske suroviny (4136)“, ktoré je v evidencii ŠGÚDŠ
Bratislava, Bratislava,
- LNN „Hrachovo – Svetlá – tehliarske suroviny (4135)“, ktoré je v evidencii ŠGÚDŠ Bratislava,
Bratislava.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej
dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných
výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva
a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.
Ministerstvo požaduje:
- dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti
znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.
- vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových
území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

2. V predmetnom území sa nachádza prieskumné územie (PÚ) „Kokava – nerasty, z ktorých možno priemyselne
vyrábať kovy“; určené pre držiteľa prieskumného územia CE Metals, s.r.o., Bratislava, s platnosťou do 06. 04. 2025.

Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického zákona.
Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného územia predĺžiť, žiadame
v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej v dokumentácii
vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.
Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu
podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v
územnoplánovacej dokumentácii.

4. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo
odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej
dokumentácii.

5. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží
evidované environmentálne záťaže:

- v katastrálnom území obce Lehota nad Rimavicou je evidovaná nasledovná environmentálna záťaž:
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Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ: PT (002) / Kokava nad Rimavicou - Bohaté
Názov lokality: Bohaté
Druh činnosti: ťažba rúd
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

- v katastrálnom území obce Ožďany sú evidované nasledujúce environmentálne záťaže:
Sanovaná/rekultivovaná lokalita
Názov EZ: RS (003) / Ožďany - ČS PHM
Názov lokality: ČS PHM
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM;
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita
Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Názov EZ: RS (004) / Ožďany - skládka PO
Názov lokality: skládka PO
Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu;
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita
- v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v katastrálnom území obcí: Rimavská
Baňa, Kociha, Kružno, Rimavské Zalužany, Vyšný Skálnik, Sušany, Veľké Teriakovce, Selce,
Rimavské Brezovo, Zacharovce, Čerenčany, Hrachovo, Nižný Skálnik, v súčasnosti neevidujeme
environmentálne záťaže.
Pravdepodobná environmentálna záťaže môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia
územia.

6. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt nasledovných svahových deformácií:
- V katastrálnom území obce Rimavská Baňa je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt
stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Kociha nie sú evidované svahové deformácie,
- v katastrálnom území obce Kružno nie sú evidované svahové deformácie,
- v katastrálnom území obce Rimavské Zalužany nie sú evidované svahové deformácie,
- v katastrálnom území obce Vyšný Skálnik je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívneho
zosuvu, potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Sušany je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt potenciálneho
zosuvu a stabilizovaného zosuvu,
- v katastrálnom území obce Lehota nad Rimavicou je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt
stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Ožďany je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívneho
zosuvu, potenciálnych zosuvov a stabilizovaného zosuvu,
- v katastrálnom území obce Veľké Teriakovce je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt
potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Selce je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívneho zosuvu a
potenciálnych zosuvov,
- v katastrálnom území obce Rimavské Brezovo je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt
stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Zacharovce je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívneho
zosuvu, potenciálneho zosuvu a stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Čerenčany je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívneho
zosuvu, potenciálneho zosuvu a stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Hrachovo nie sú evidované svahové deformácie,
- v katastrálnom území obce Nižný Skálnik je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt
potenciálneho zosuvu a stabilizovaných zosuvov.

Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť
rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Hodnotené územia patria do rajónu potenciálne
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nestabilných až nestabilných území. Územia sú citlivé na väčšie antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a
grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom
prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp
stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na
mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach
sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách:
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv, http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a
http://apl.geology.sk/atlassd/.

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre
stavebné účely.

7. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika, tak ako je to zobrazené na
priloženej mape. Stredné až vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho
využitia územia.

8. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/
mapportal/#/aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia
územia:
a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného
využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť
inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú
vhodné pre stavebné účely.
b) výskyt stredného až vysokého radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom stredného až vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní
ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

2. Zo stanoviska Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej
správy:
- Úsek požaduje, aby im boli v ďalšom postupe konkrétne zámery, projekty a činnosti vyplývajúce zo strategického
dokumentu, predložené na vyjadrenie.

Odôvodnenie
Obstarávateľ Mikroregión Rimava a Rimavica, so sídlom Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, predložil dňa
1.7.2022 Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „OÚ RS - OSZP")
podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA"), oznámenie o strategickom dokumente a návrh
strategického dokumentu: „Aktualizovaný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu
Rimava a Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030“ ( ďalej len „aktualizovaný PHRSR“ ).

Aktualizovaný PHRSR, je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obcí združených v Mikroregióne Rimava a Rimavica, stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja,
s výhľadom do roku 2030. Je navrhovaný v Banskobystrickom kraji, k.ú. obcí združených v MR Rimava a
Rimavica, v okrese Rimavská Sobota: Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská
Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Sušany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce, Lehota nad
Rimavicou a Selce (okresy: Rimavská Sobota, Poltár).

K hlavným cieľom aktualizovaného PHRSR patrí:
- udržanie ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu,
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- 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.

Ich realizáciou, za predpokladu rešpektovania legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia
obyvateľstva, sa predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie a zdravotný stav obyvateľstva. Uvedené ciele
plne korešpondujú s hlavnými cieľmi definovanými v PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja a podporujú
jeho naplnenie.

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.

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 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.

Aktualizovaný PHRSR, svojimi parametrami spĺňa kritériá podľa § 4 ods.2 „ zákona EIA „ , preto podlieha
zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ RS - OSZP vykonal podľa § 7 zákona.

OÚ RS - OSZP v zisťovacom konaní podľa § 6, ods. 2 zákona zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva
www.enviroportal.sk a doručil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom,
dotknutým obciam a ich prostredníctvom dotknutej verejnosti. OÚ RS - OSZP pri svojom rozhodovaní prihliadal
na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.3 „ zákona EIA„ , význam očakávaných vplyvov na životné
prostredie, na zdravie ľudí a vychádzal z písomných stanovísk, ktoré podľa § 6 ods. 6 zákona, v zákonom stanovenej
15 dňovej lehote OÚ RS - OSZP obdržal od nasledovných oslovených orgánov:

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: ( stanovisko č. 41468/2022 zo dňa 20.7.2022 ).
Vo svojom stanovisku uvádzajú nasledovné:

1. V mikroregióne Rimava a Rimavica (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- výhradné ložisko „Rimavská Baňa – Rimavica – stavebný kameň (203)“; s určeným chráneným ložiskovým
územím (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP) pre KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen, Zvolen,
- výhradné ložisko „Kokava nad Rimavicou – Sinec – mastenec - talk (154)“; s určeným CHLÚ,
ktorého ochranu zabezpečuje ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava,
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- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Rimavské Zalužany – stavebný kameň (4062)“, ktoré je v
evidencii ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava,
- LNN „Rimavská Sobota – Čierna Lúka – tehliarske suroviny (4136)“, ktoré je v evidencii ŠGÚDŠ
Bratislava, Bratislava,
- LNN „Hrachovo – Svetlá – tehliarske suroviny (4135)“, ktoré je v evidencii ŠGÚDŠ Bratislava,
Bratislava.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej
dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných
výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva
a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.
Ministerstvo požaduje:
- dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti
znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.
- vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových
území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

2. V predmetnom území sa nachádza prieskumné územie (PÚ) „Kokava – nerasty, z ktorých možno priemyselne
vyrábať kovy“; určené pre držiteľa prieskumného územia CE Metals, s.r.o., Bratislava, s platnosťou do 06. 04. 2025.

Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického zákona.
Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného územia predĺžiť, žiadame
v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej v dokumentácii
vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.
Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu
podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v
územnoplánovacej dokumentácii.

4. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo
odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej
dokumentácii.

5. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží
evidované environmentálne záťaže:

- v katastrálnom území obce Lehota nad Rimavicou je evidovaná nasledovná environmentálna záťaž:
Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ: PT (002) / Kokava nad Rimavicou - Bohaté
Názov lokality: Bohaté
Druh činnosti: ťažba rúd
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

- v katastrálnom území obce Ožďany sú evidované nasledujúce environmentálne záťaže:
Sanovaná/rekultivovaná lokalita
Názov EZ: RS (003) / Ožďany - ČS PHM
Názov lokality: ČS PHM
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM;
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita
Sanovaná/rekultivovaná lokalita
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Názov EZ: RS (004) / Ožďany - skládka PO
Názov lokality: skládka PO
Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu;
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita
- v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v katastrálnom území obcí: Rimavská
Baňa, Kociha, Kružno, Rimavské Zalužany, Vyšný Skálnik, Sušany, Veľké Teriakovce, Selce,
Rimavské Brezovo, Zacharovce, Čerenčany, Hrachovo, Nižný Skálnik, v súčasnosti neevidujeme
environmentálne záťaže.
Pravdepodobná environmentálna záťaže môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia
územia.

6. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt nasledovných svahových deformácií:
- V katastrálnom území obce Rimavská Baňa je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt
stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Kociha nie sú evidované svahové deformácie,
- v katastrálnom území obce Kružno nie sú evidované svahové deformácie,
- v katastrálnom území obce Rimavské Zalužany nie sú evidované svahové deformácie,
- v katastrálnom území obce Vyšný Skálnik je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívneho
zosuvu, potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Sušany je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt potenciálneho
zosuvu a stabilizovaného zosuvu,
- v katastrálnom území obce Lehota nad Rimavicou je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt
stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Ožďany je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívneho
zosuvu, potenciálnych zosuvov a stabilizovaného zosuvu,
- v katastrálnom území obce Veľké Teriakovce je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt
potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Selce je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívneho zosuvu a
potenciálnych zosuvov,
- v katastrálnom území obce Rimavské Brezovo je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt
stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Zacharovce je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívneho
zosuvu, potenciálneho zosuvu a stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Čerenčany je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívneho
zosuvu, potenciálneho zosuvu a stabilizovaných zosuvov,
- v katastrálnom území obce Hrachovo nie sú evidované svahové deformácie,
- v katastrálnom území obce Nižný Skálnik je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt
potenciálneho zosuvu a stabilizovaných zosuvov.

Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť
rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Hodnotené územia patria do rajónu potenciálne
nestabilných až nestabilných území. Územia sú citlivé na väčšie antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a
grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom
prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp
stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na
mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach
sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách:http://
www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv, http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a
http://apl.geology.sk/atlassd/.

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre
stavebné účely.
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7. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika, tak ako je to zobrazené na
priloženej mape. Stredné až vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho
využitia územia.

8. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/
mapportal/#/aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia
územia:
a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného
využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť
inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú
vhodné pre stavebné účely.
b) výskyt stredného až vysokého radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom stredného až vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní
ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote: (záväzné stanovisko č.A/2022/01137 zo dňa
8.7.2022).
Orgán verejného zdravotníctva nemá k predloženému dokumentu žiadne pripomienky.

3. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky štátnej správy:

3a./ Odpadové hospodárstvo: (stanovisko č.OU-RS-OSZP-2022/010477-2 zo dňa 7.7.2022).
Vo svojom stanovisku nevzniesli k strategickému dokumentu žiadne pripomienky.

3b./ Štátna vodná správa: (stanovisko č.OU-RS-OSZP-2022/012133-2 zo dňa 11.7.2022) Vo svojom stanovisku
nevzniesli pripomienky. Požaduje, aby im boli v ďalšom postupe konkrétne zámery, projekty a činnosti vyplývajúce
zo strategického dokumentu, predložené na vyjadrenie.

3c/. Ochrana ovzdušia: (stanovisko č.OU-RS-OSZP-2022/012108-2 zo dňa 15.7.2022). Vo svojom stanovisku
nevzniesli pripomienky.

4. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor: (vyjadrenie č. OU-RS-PLO-2022/011979 zo dňa
7.7.2022).
K aktualizácii PHRSR nevzniesli námietky a pripomienky s podmienkou, že pri realizácii navrhovaných akcií na
poľnohospodárskych pozemkoch a v ich ochranných pásmach, budú investorom dodržané ustanovenia zákona č.
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

5. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: ( vyjadrenie č. OU-RS-
OCDPK-2022/011964-002 zo dňa 8.7.2022 ).
Vo svojom stanovisku nevzniesli pripomienky ku strategickému dokumentu a nepožadujú ho ďalej posudzovať
podľa zákona.

Dotknuté orgány, BBSK, OÚ BB-OSZP, OU BB-OVaBP, KPU BB, OU RS-OKR, OR Hasičského a záchranného
zboru Rim. Sobota a dotknutá verejnosť, v určenej lehote k oznámeniu strategického dokumentu nedoručili písomné
stanoviská.
OÚ RS-OSZP v rámci zisťovacieho konania, posúdil aktualizovaný PHRSR v zmysle Prílohy č 3. zákona
EIA, z hľadiska jeho povahy a rozsahu, jeho umiestnenia, únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa
osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Na základe
výsledkov zo zisťovacieho konania, podľa § 7 ods. 4 zákona, príslušný orgán zvážil súhrn všetkých vznesených
požiadaviek a uvedených skutočností, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné prostredie
a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská dotknutých orgánov. Opodstatnené požiadavky a pripomienky
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zo stanovísk dotknutých orgánov, príslušný orgán preniesol do podmienok vo výroku rozhodnutia a zaviazal
navrhovateľa strategického dokumentu ich splnením. Požiadavky na dodržiavanie platnej legislatívy, neboli zahrnuté
do podmienok výroku rozhodnutia, nakoľko tieto musí navrhovateľ splniť zo zákona. Nakoľko žiaden z dotknutých
orgánov nevzniesol požiadavku na posudzovanie strategického dokumentu, OÚ RS-OSZP rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknuté obce bezodkladne informujú o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým.

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa
voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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