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Číslo spisu

Revúca

OU-RA-OSZP-2022/001031-030

16. 11. 2022

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní
Výrok
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 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 § 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 (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) vydáva podľa § 7 ods. 5
zákona č. 24/2006 Z. z. na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Jelšava na roky 2024 – 2030“, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Jelšava, Námestie republiky 499,
049 16 Jelšava, IČO: 00328341 (ďalej len „obstarávateľ“) po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Jelšava na roky 2024 –
2030“
sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli nasledujúce pripomienky a požiadavky,
ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať v procese prerokovania a schvaľovania strategického dokumentu podľa
osobitných predpisov:
1. V chránenom ložiskovom území dodržať ustanovenia § 18 a § 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných
ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania.
2. Pri projektovej príprave a realizácii aktivít uvedených v strategickom dokumente rešpektovať Záväznú časť
Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov.
3. Pri realizácii zámerov, projektov a aktivít budú nové zábery najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy a chránenej
poľnohospodárskej pôdy a pôdy s vybudovanými hydromelioračnými zariadeniami môcť byť len v nevyhnutých
prípadoch a v odôvodnenom rozsahu.
4. Jednotlivé projekty musia byť v súlade s cieľmi a opatreniami stanovenými v Programe odpadového hospodárstva
Banskobystrického kraja platnom v čase vypracovávania jednotlivých projektov.
5. Vody z povrchového odtoku prednostne odvádzať do podzemných vôd vždy tam, kde je to technicky možné
a nebránia tomu prírodné podmienky, napríklad prostredníctvom vsakovacích objektov (prípadne s retenčnými
nádržami), dažďových záhrad a podobne (vodozádržné opatrenia proti prívalovým vodám). Ak nie je možné
zachytávať vodu z povrchového odtoku na mieste dopadu zrážok alebo v jeho tesnej blízkosti, možno ju odvádzať do

povrchových vôd a tiež do kanalizácie, pričom posledná možnosť sa má využiť iba v prípadoch vysokej zastavanosti
územia a nemožnosti odvádzať vodu z povrchového odtoku do vsaku ani do vodného toku. Ochranu daného územia
pred povodňami je potrebné riešiť v súčinnosti so správcom povodia Slovenským vodohospodárskym podnikom,
š.p. OZ Banská Bystrica.
Odôvodnenie
Obstarávateľ doručil dňa 11. 10. 2022 Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa
§ 5 zákona č. 24/2006 Z. z. oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Jelšava na roky 2024 – 2030“ (ďalej len „oznámenie o strategickom dokumente“) ako aj návrh strategického
dokumentu v písomnej forme a na elektronickom nosiči dát.
Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Jelšava na roky 2024 – 2030“ (ďalej len „PHSR“)
je strednodobým strategickým dokumentom, spracovaným za účelom udržateľného rozvoja mesta. Cieľom PHSR je
spracovanie takého súhrnu cieľov a opatrení, ktoré napomáhajú zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja územia
a ktoré smerujú k uspokojovaniu potrieb súčasnej generácie bez toho, aby ohrozil možnosti uspokojovania potrieb
budúcich generácií. Program rozvoja mesta Jelšava pozostáva z: analytickej časti, strategickej časti, programovej
časti, realizačnej časti a finančnej časti.
Ciele rozvoja mesta:
- rozvoj kultúry, športu a turizmu,
- technická a dopravná infraštruktúra, verejné priestory a bezpečnosť,
- stav životného prostredia,
- kvalita poskytovania služieb,
- rozvoj podnikateľského prostredia.
Stav životného prostredia:
Opatrenia a aktivity:
1. Zlepšenie kvality a ochrany životného prostredia v meste a environmentálnej infraštruktúry
Aktivity:
- Monitorovať stav a čistotu ovzdušia v meste
- Pripraviť nástroje na motiváciu obyvateľov prechodu na „čistejšie“ zdroje energie
- Pravidelne monitorovať a likvidovať nelegálne skládky odpadu na území mesta
- Po konzultácii s odborníkmi odstrániť nevhodnú zeleň na území mesta pripraviť a realizovať projekty smerujúce
ku zadržiavaniu vody v území (napr. projekt vodozádržných opatrení)
- Podporiť pilotný projekt MŽP SR pre domácnosti v meste s cieľom zlepšiť čistotu ovzdušia
- Podporiť projekt modernizácie Zberného dvora vrátane doplnenia materiálového a technologického vybavenia
- Podporiť projekty čistenia a úpravy brehov vodných tokov na území mesta
- Podporiť projekty doplnenia bezpečnostných prvkov na mostoch vodných tokov
- Podporiť / Realizovať projekt výroby (lacných) brikiet pre domácnosti
2. Zavádzanie adaptačných a zmierňujúcich opatrení na klimatické zmeny
Aktivity:
- Pripraviť a realizovať projekty výsadby parkovej, izolačnej a sprievodnej zelene na území mesta v súlade so
záväznou časťou územného plánu mesta
- Pripraviť a realizovať projekty zakladania mestských záhrad a vegetačných zelených stien a striech na vhodných
priestoroch mesta
- Pripraviť a realizovať projekty zachytávania zrážkových vôd na vhodných miestach územia mesta
- Realizovať projekt ochladzovania prostredia vodnými prvkami s obehom vody v centre mesta
3.Úspora energie v budovách mesta
Aktivity:
- Dať spracovať audit energetickej účinnosti v budovách vo vlastníctve mesta
- Na základe výsledkov auditu energetickej účinnosti pripraviť a realizovať projekty, zamerané na šetrenie energiou
a odklonu od fosílnych palív
- Zmeniť režim prevádzky verejného osvetlenia s cieľom úspory energie
- Vybaviť mestské budovy „smart“ termostatmi a LED žiarovkami
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4. Vzdelávanie obyvateľov v oblasti „klimatickej gramotnosti“
Aktivity:
- Podporiť projekty vzdelávania obyvateľov mesta v oblasti odpadového hospodárstva
- Podporiť projekty vzdelávania obyvateľov mesta v oblasti dopadov klimatických zmien
- Podporovať / realizovať kampane o dôležitosti šetrenia energiou
- Podporovať / realizovať súťaže zamerané na ochranu životného prostredia.
Požiadavky na vstupy:
Vstupmi strategického dokumentu sú príslušné právne predpisy v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany
životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a zhodnotenie všetkých dostupných relevantných údajov
o danom území a to z materiálov použitých pri vypracovaní strategického dokumentu. Vstupmi strategického
dokumentu sú aj verejne dostupné relevantné údaje o danom území získané z rôznych súvisiacich strategických
a rozvojových dokumentov, podkladov od subjektov pôsobiacich na území mesta Jelšava, analýza kultúrneho
dedičstva, popis súčasného stavu, SWOT analýza, verejne dostupné údaje o danom území získané z rôznych
strategických dokumentov a analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia mesta Jelšava.
Údaje o výstupoch:
Výstupom strategického dokumentu bude zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta, stanovenie cieľov
rozvoja mesta, priorít opatrení, zoznam merateľných ukazovateľov, finančné zabezpečenie jednotlivých aktivít,
akčný plán na roky 2023 – 2025, monitorovanie a hodnotenie PHSR.
Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Strategický dokument PHSR má všeobecný charakter bez konkrétneho spôsobu realizácie aktivít. Očakávajú
sa priame a nepriame pozitívne vplyvy na životné prostredie. Jednotlivé investičné zámery budú podliehať
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle platnej legislatívy. Navrhované projekty a aktivity majú za
cieľ prispieť k vyváženému rozvoju územia, preto by za predpokladu rešpektovania legislatívy z oblasti ochrany
životného prostredia nemalo dôjsť k negatívnym dopadom na zložky životného prostredia.
Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:
Implementáciou stratégie PHSR sa predpokladá pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva nakoľko dokument
obsahuje návrhy, ciele a opatrenia zamerané na zlepšenie kvality života obyvateľov mesta Jelšava.
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) na základe oznámenia
o strategickom dokumente predloženého obstarávateľom, vykonal podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. zisťovacie
konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejnil oznámenie
o strategickom dokumente ako aj návrh strategického dokumentu na webovom sídle MŽP SR: https://
www.enviroportal.sk/sk/eia. Pri zverejnení oznámenia oznámil miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona
č. 24/2006 Z. z.
Tunajší úrad rozposlal listom č. OU-RA-OSZP-2022/001031-003 zo dňa 14. 10. 2022 oznámenie o strategickom
dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu
orgánu a dotknutým obciam. Obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejnil informáciu o oznámení
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle mesta Jelšava.
Dotknuté obce - Obec Lubeník, Obec Chyžné, Obec Magnezitovce a Obec Gemerské Teplice, Obec Kameňany,
Obec Nandraž, Obec Ochtiná a Obec Gočaltovo, Obec Rozložná a Mesto Jelšava, ktoré je zároveň obstarávateľom
strategického dokumentu, na základe potvrdení doručených tunajšiemu úradu, informovali o oznámení verejnosť
na úradnej tabuli obce, a na svojej webovej stránke v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. po dobu najmenej
14 dní od doručenia oznámenia.
Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili tunajšiemu úradu svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská
sú uvádzané v skrátenom znení):
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1. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, list č. KPU BB-2022/21401-2/88257/PAV zo dňa 24. 10. 2022:
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených
pamiatkovým zákonom súhlasí so strategickým dokumentom „„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Jelšava na roky 2024 – 2030“
Vzhľadom na to, že predmetný strategický dokument nie je v strete so záujmami chránenými zákonom č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, KPÚ Banská Bystrica sa vyjadril tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.
Toto záväzné stanovisko podľa §44a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý
je určené.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie.
2. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 10394/2022/
ODDUPZP-2 zo dňa 20. 10. 2022:
Pri realizácii konkrétnych zámerov požadujeme rešpektovať Záväznú časť Územného plánu VÚC Banskobystrický
kraj v platnom znení. Zároveň požadujeme pri plánovaní realizácie zámerov, projektov a aktivít prísne vyhodnotenie
aj obmedzenie nových záberov najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy a chránenej poľnohospodárskej pôdy a pôdy
s vybudovanými hydromelioračnými zariadeniami. Tieto sú možné len v nevyhnutých prípadoch a v odôvodnenom
rozsahu.
Pri zabezpečovaní plnenia programu rozvoja mesta v prípade predpokladu napájania miestnych a účelových
komunikácií na cesty II. triedy a plánované činnosti v ochrannom pásme cesty II. triedy je potrebné dodržať
podmienky, ktoré stanoví správca ciest II. a III. triedy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica
na základe písomného vyžiadania.
Banskobystrický samosprávny kraj nemá ďalšie pripomienky k predloženému strategickému dokumentu a
nepožaduje ďalšie posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní v povinnom hodnotení, ale
požaduje zahrnutie vyššie uvedených požiadaviek do rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie a relevantné požiadavky vyplývajúce zo stanoviska zapracoval
do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania (ďalej len „OÚ
BB, OVaBP“), list č. OU-BB-OVBP1-2022/034340-002-BA zo dňa 18. 10. 2022:
OÚ BB, OVaBP konštatuje, že pre oblasť územného plánovania je platný § 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mestá a
obce s viac ako 2000 obyvateľmi sú povinné mať územný plán obce. Ostatné obce sú povinné mať územný plán obce,
ak to vyplýva zo záväznej časti územného plánu regiónu, najmä na splnenie medzinárodných alebo na umiestnenie
verejného dopravného a technického vybavenia územia celoštátneho významu. Mesto Jelšava má platný „Územný
plán mesta Jelšava“ schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Jelšave č. 423/2005 dňa 18.02.2005 v znení
neskorších zmien a doplnkov.
OÚ BB, OVaBP nepožaduje uvedený strategický dokument posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie.
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4. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (ďalej len „OÚ Revúca,
OSoŽP - ŠVS“), list č. OU-RA-OSZP-2022/001044-002 zo dňa 18. 10. 2022:
OÚ Revúca, OSoŽP - ŠVS z hľadiska štátnej vodnej správy, ochrany vodných pomerov súhlasí s predmetným
strategickým dokumentom. Tunajší úrad nepožaduje predmetný strategický dokument posudzovať podľa zákona č.
24/2006 Z. z.
Vzhľadom na klimatickú krízu, riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, sa prednostne požaduje odvádzanie
vôd z povrchového odtoku (voda z povrchového odtoku je voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá je
odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových alebo do podzemných vôd) do podzemných vôd
vždy tam, kde je to technicky možné a nebránia tomu prírodné podmienky, napríklad prostredníctvom vsakovacích
objektov (prípadne s retenčnými nádržami), dažďových záhrad a podobne (vodozádržné opatrenia proti prívalovým
vodám). Ak nie je možné zachytávať vodu z povrchového odtoku na mieste dopadu zrážok alebo v jeho tesnej
blízkosti, možno ju odvádzať do povrchových vôd a tiež do kanalizácie, pričom posledná možnosť sa má využiť iba v
prípadoch vysokej zastavanosti územia a nemožnosti odvádzať vodu z povrchového odtoku do vsaku ani do vodného
toku. Ochranu daného územia pred povodňami je potrebné riešiť v súčinnosti so správcom povodia Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š.p. OZ Banská Bystrica.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie a požiadavku na odvádzanie vôd z povrchového odtoku do
podzemných vôd zapracoval do vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
5. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č.
OU-RA-OSZP-2022/001048-002 zo dňa 19. 10. 2022:
PHSR je priamym nástrojom na zlepšenie životného prostredia, dosiahnutia ekologickej stability a zabezpečenia
trvalo udržateľného rozvoja. Dokument oproti súčasnosti nebude mať zhoršujúci vplyv na životné prostredie
hodnoteného územia z pohľadu odpadového hospodárstva. Jednotlivé projekty a činnosti budú samostatne
posudzované podľa zákona a súčasne nesmú byť v rozpore s Programom odpadového hospodárstva
Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020 a s jeho záväznou časťou ktorá bola uverejnená vo Vestníku vlády
Slovenskej republiky dňa 26. 11. 2018 ako Vyhláška Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra
2018.
Z tohto dôvodu k danému riešeniu nemáme zásadné pripomienky a nepovažujeme za potrebné predmetný dokument
posudzovať v zmysle zákona.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie a požiadavku na súlad jednotlivých projektov s Programom
odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja uviedol do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
6. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (ďalej len „OÚ
Revúca, OSoŽP – OO“), list č. OU-RA-OSZP-2022/001047-002 zo dňa 20. 10. 2022:
Z hľadiska ochrany ovzdušia územie mesta Jelšava spolu s obcami Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka,
Revúcka Lehota patrí medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia pre tuhé znečisťujúce látky PM10 a PM 2,5.
Nakoľko strategický dokument má všeobecný charakter bez konkrétneho spôsobu realizácie aktivít, riziká súvisiace
s jeho uplatňovaním nie je možné špecifikovať. Očakávajú sa pozitívne priame aj nepriame vplyvy na životné
prostredie. Cieľom je zlepšiť stav životného prostredia a zvýšiť odolnosť mesta na klimatické zmeny.
OÚ Revúca, OSoŽP – OO z hľadiska ochrany ovzdušia nemá k predmetnému strategickému dokumentu
pripomienky a nepožaduje, aby bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie.
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7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len „orgán verejného
zdravotníctva“), list č. A/2022/01693 zo dňa 27. 10. 2022:
Orgán verejného zdravotníctva nemá k predloženému návrhu žiadne pripomienky.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie.
8. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií list č. OU-RSOCDPK-2022/016278-002 zo dňa 17. 10. 2022:
Podľa Vami predloženého oznámenia o strategickom dokumente sa v dotknutom území nachádzajú nami sledované
záujmy – regionálna cesta II/532, II/526, III/2826 a III/2839 v k. ú. mesta Jelšava. K predloženému oznámeniu
nemáme žiadne pripomienky.
V prípade zásahu do našich sledovaných záujmov je nutné v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).
Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
nepožaduje, aby bol predložený zámer posudzovaný podľa tohto zákona.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie. V prípade požiadavky na dodržiavanie ustanovení cestného
zákona sa jedná o všeobecnú podmienku na dodržiavanie právneho predpisu.
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Revúcej, list č. ORHZ-RA-2022/000137-002 zo dňa 25.
10. 2022:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona č.
24/2006 Z. z. po preštudovaní dokumentácie „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Jelšava na roky
2024 – 2030“ pre navrhovateľa: Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava z hľadiska ochrany pred
požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie.
10. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (ďalej
len „OÚ Revúca, OSoŽP – OPaK“),, list č. OU-RA-OSZP-2022/001046-002 zo dňa 17. 10. 2022:
Očakávajú sa priame a nepriame pozitívne vplyvy na životné prostredie. Strategický dokument má všeobecný
charakter bez konkrétneho spôsobu realizácie aktivít, preto nie je reálne špecifikovať riziká súvisiace s jeho
realizáciou na chránené územia. Priame vplyvy na chránené územia sa nepredpokladajú. V k. ú. Jelšava sa
nachádzajú dve územia európskeho významu – Tri peniažky a Alúvium Muráňa.
OÚ Revúca, OSoŽP – OPaK z hľadiska ochrany prírody a krajiny vzhľadom na všeobecný charakter strategického
dokumentu nemá k nemu žiadne pripomienky.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie.
11. Obvodný banský úrad v Košiciach list č. 1179-3107/2022 zo dňa 21. 10. 2022:
V katastrálnom území mesta Jelšava sa nachádza určené chránené ložiskové územie (ďalej len „CHLÚ“) „Jelšava“,
ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska magnezitu proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania
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a využívania. V súčasnosti ochranu tohto výhradného ložiska zabezpečuje a ložisko užíva organizácia Slovenské
magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava ( v skratke SMZ, a. s. Jelšava).
V predmetnom CHLÚ sa nachádzajú objekty a záujmy chránené podľa zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,bansky zákon“).
Podľa § 17 ods. 5 banského zákona je rozhodnutie o určení chráneného ložiskového územia rozhodnutím o
chránenom území.
V záujme ochrany nerastného bohatstva sa podľa § 18 ods. 1 banského zákona nesmú v chránenom ložiskovom
území zriaďovať' stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, pokiaľ sa na to nedal súhlas
podľa banského zákona.
Za predpokladu rešpektovania a ochrany vyššie spomínaného CHLÚ úrad k strategickému dokumentu mesta Jelšava
nemá pripomienky.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie a podmienku na ochranu CHLÚ zapracoval do výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
12. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát (ďalej len „OÚ BB, OOP pozemkový referát“) list č. OU-BB-OOP6-2022/034507-002/6GJ zo dňa 02. 11. 2022:
Vzhľadom na všeobecný charakter dokumentu bez konkrétneho spôsobu realizácie navrhovaných aktivít, tunajší
pozemkový referát nemá z hľadiska nami sledovaných záujmov (z. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) k predloženému oznámeniu ďalšie pripomienky.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie.
13. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja“) list č. OU-BB-OSZP1-2022/034315-004
zo dňa 02. 11. 2022:
Katastrálne územie mesta Jelšava a jeho zastavaná časť územia sa nachádza vo „voľnej krajine“, pre ktorú platí 1.
stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody. V katastrálnom území mesta Jelšava sa nachádzajú tieto záujmy
ochrany prírody a krajiny: územia európskeho významu SKUEV0285 Alúvium Muráňa, SKUEV2285 Alúvium
Muráňa a SKUEV 0001 Tri peniažky patriace do sústavy chránených území NATURA 2000.
Vzhľadom na všeobecný charakter dokumentu bez presného stanovenia spôsobu realizácie cieľov a aktivít nie je
možné bližšie špecifikovať vplyv na životné prostredie. Očakávajú sa priame a nepriame pozitívne vplyvy na životné
prostredie, pričom niektoré konkrétne aktivity budú podliehať samostatnému posudzovaniu podľa zákona.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie.
14. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie list č. OU-RSPLO1-2022/016295-002 zo dňa 17. 10. 2022:
Nakoľko PHSR mesta Jelšava 2024-2030 ako strategický dokument má všeobecný charakter bez konkrétneho
spôsobu realizácie aktivít, nie je možné špecifikovať riziká a údaje o priamych a nepriamych vplyvoch
na poľnohospodársky pôdny fond. Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky k dokumentu „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Jelšava na roky 2024 – 2030“.
Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie.
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15. Mesto Jelšava – list č. S2022/00253 zo dňa 18. 10. 2022
Mesto Jelšava nemá k predmetnému návrhu strategického dokumentu námietky.
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k zverejnenému oznámeniu o strategickom dokumente nevyjadrila.
Tunajší úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho
relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu, v ktorom vytvára rámec pre navrhované aktivity,
riešenie environmentálnych problémov vrátane vplyvov na zdravie, ako aj rozsah potenciálnych vplyvov na
hodnotné alebo citlivé oblasti v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č. 3 zákona č. 24/2006
Z. z. Tunajší úrad pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na písomné stanoviská doručené podľa § 6 ods. 6 zákona
č. 24/2006 Z. z. v priebehu zisťovacieho konania, v ktorých ani jeden z oslovených subjektov nevzniesol námietky
takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu. Tunajší úrad pri svojom
rozhodovaní akceptoval požiadavky a pripomienky uvedené v týchto stanoviskách a zapracoval ich vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia. Z niektorých stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli požiadavky, ktoré bude možné
riešiť v ďalšom povoľovacom konaní konkrétnych činností. Tunajší úrad určil vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a je potrebné ich
rešpektovať.
Na základe uvedených skutočností tunajší rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Jelšava na roky 2024 – 2030“, je
dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bez zbytočného
odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Podľa § 64 písm. a) zákona 24/2006 Z. z. sa na zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu
nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preto sa
voči tomuto rozhodnutiu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.
Ing. Milan Herczeg
poverený vykonávaním
funkcie vedúceho zamestnanca
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10234

Doručuje sa
Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava, Slovenská republika
Obec Lubeník, Lubeník 222, 049 18 Lubeník, Slovenská republika
Obec Chyžné, Chyžné , 049 18 Chyžné, Slovenská republika
Obec Magnezitovce, Magnezitovce 59, 049 16 Magnezitovce, Slovenská republika
Obec Gemerské Teplice, Gemerské Teplice 46, 049 16 Gemerské Teplice, Slovenská republika
Obec Kameňany, Kameňany 6, 049 62 Kameňany, Slovenská republika
Obec Nandraž, Nandraž 23, 049 61 Nandraž, Slovenská republika
Obec Ochtiná, Ochtiná 52, 049 35 Ochtiná, Slovenská republika
Obec Gočaltovo, Gočaltovo 47, 049 32 Gočaltovo, Slovenská republika
Obec Rozložná, Rozložná 80, 049 32 Rozložná, Slovenská republika
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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody , 811 06 Bratislava, Slovenská
republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská
republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota, Sama Tomášika 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota,
Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystica, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57 Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská
Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05
Banská Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja,
Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Revúca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca, Slovenská
republika
Okresný úrad Revúca, Odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca, Slovenská republika
Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 0/4, 979 01
Rimavská Sobota, Slovenská republika
Okresný úrad Rimavská Sobota, Pozemkový a lesný odbor, Hostinského 0/4, 979 01 Rimavská Sobota,
Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná , 050 01 Revúca, Slovenská republika
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