
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hostinského 4, 979 01  Rimavská Sobota____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-RS-OSZP-2021/008360-015

Rimavská Sobota
10. 06. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania
Obstarávateľ:
1. Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota, n.o., Daxnerova 508/33, 979 01 Rimavská Sobota,
Schvaľujúci orgán:
2. Mesto Hnúšťa – primátor, Námestie Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa
Dotknuté obce:
3. Doručuje sa prostredníctvom obstarávateľa obciam: Klenovec, Tisovec, Rimavské Brezovo, Kyjatice, Potok,
Poproč, Rovné, Krokava, Lehota nad Rimavicou, Kokava nad Rimavicou
Dotknuté orgány:
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974
05 B. Bystrica
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974
05 B. Bystrica
6. BBSK, nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
7. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Rimavská Sobota, Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota
10. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky štátnej
správy: ŠOPaK, ŠVS, OO, OH, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota,
11. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
12. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 2, 97901
Rimavská Sobota
13. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Cerová Vrchovina, Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota

Výrok
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 5 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 § 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
(ďalej len „príslušný orgán“) na základe predloženého Oznámenia o strategickom dokumente: „Koncepcia rozvoja
mesta Hnúšťa v tepelnej energetike: štúdia v rozsahu metodického usmernenia MHSR č.952/2005“, spolu s návrhom
strategického dokumentu: „
„Koncepcia rozvoja mesta Hnúšťa v tepelnej energetike“, ktoré predložil dňa 12.05.2021 obstarávateľ Centrum
udržateľnej energetiky Rimavská Sobota, n.o. so sídlom Daxnerova 508/33, 979 01 Rimavská Sobota, IČO:
52291383, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
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Strategický dokument: „Koncepcia rozvoja mesta Hnúšťa v tepelnej energetike“

sa nebude posudzovať

podľa 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.“). Navrhovaný strategický dokument je možné
prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli nasledovné pripomienky a požiadavky, ktoré sú
obstarávateľ a dotknuté obce povinní rešpektovať a splniť, v ďalších konaniach pri napĺňaní obsahu strategického
dokumentu:
- pri využívaní energie z drevnej biomasy je potrebné využívať výlučne zvyšky po ťažbe dreva, alebo zvyšky zo
spracovania dreva v drevárskom priemysle, ako biopalivo na výrobu tepla;
- spracovanie zvyškov po ťažbe v lesoch vo vysokom objeme z hľadiska ochrany prírody negatívne vplýva na
celkovú biodiverzitu lesných ekosystémov;
- pri využívaní zdrojov biomasy sa aj na tzv. bielych plochách môžu vyskytovať živočíchy, rastliny a biotopy
národného alebo európskeho významu. Zároveň v prípade výrubu drevín rastúcich mimo lesa platia ustanovenia §47
zákona, kde je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.
- v prípade, že je potrebné na tento účel vysádzať rýchlorastúce dreviny, je nutné ochrániť pôvodné druhové zloženie
ekosystémov a predchádzať šíreniu inváznych druhov. Odporúčame na tento účel uvažovať prioritne s pôvodnými
druhmi drevín. Na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia sa vyžaduje
súhlas orgánu ochrany prírody - §7 zákona. V prípade výsadby rýchlorastúcich drevín môže taktiež dôjsť k záberom
biotopov národného a európskeho významu.
- pri realizácii činností súvisiacich s prácami v teréne ako sú výkopové práce, navážky, stavebná činnosť,
výruby je potrebné zabezpečiť ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov (§7/zákona) tak, aby neboli
miestom šírenia nepôvodných inváznych druhov (Zákon č.150/2019 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov, NV SR č.449/2019, Vyhláška MŽP SR č.450/2019 Z. z) a taktiež ochranu biotopov
a mokradí (§6/zákona).
- odporúčame, aby aktuálnosť opatrení a koncepcia boli pravidelne ročne vyhodnocované,
- § 8 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, podľa ktorého je územnoplánovacia dokumentácia základným nástrojom územného rozvoja a
starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky, regiónov a obcí. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov
štátnej správy a koncepcie rozvoja obcí a iné programy týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho
rozvoja musia byť v súlade so záväznými časťami územnoplánovacej dokumentácie,
- § 31 ods. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec
aktualizuje aspoň raz za päť rokov koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a po prerokovaní v
obecnom zastupiteľstve schválenú časť aktualizovanej koncepcie rozvoja v oblasti tepelnej energetiky doplní do
územnoplánovacej dokumentácie obce postupom podľa osobitného zákon, .
- V dokumente na str. 10 v kapitole 2.1.1 Urbanistické členenie mesta upraviť odsek č. 1 a špecifikovať nehnuteľné
národné kultúrne pamiatky fondu (ďalej len „NKP“) nachádzajúce sa v k. ú. mesta Hnúšťa:
- Dom pamätný a pamätná tabuľa, č. Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ďalej len„ÚZPF“) 3481/1-2, parcela
KN C č. 4;
- Hrob s náhrobníkom, miestna časť Hačava, č. ÚZPF 1045/1, parcela KN C č. 1142;
- Kaplnka pohrebná, č. ÚZPF 2614/1, parcela KN C č. 963/1;
- Pomník s bustou, č. ÚZPF 1047/1, parcela KN C č. 10;
- Vila, č. ÚZPF 11262/1, parcela KN C č. 963/1;
- V ďalšom postupe, konkrétne zámery, projekty a navrhované činnosti vyplývajúce zo strategického dokumentu,
predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy na OÚ RS, OSZP,
- Umiestnenie, povolenie a užívanie stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia podlieha súhlasom orgánu ochrany
ovzdušia podľa §17 ods.1 zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, v ktorých sa určujú
presné podmienky povolenia a prevádzkovania, ktoré vydá príslušný orgán ochrany ovzdušia,
- žiadame bod 8.1.Odporúčania technických riešení rozvoja tepelnej energetiky v meste doplniť:
- 10. Pri nehnuteľnostiach a objektoch umiestnených v priemyselnej zóne využívať tepelné zdroje s ohľadom na
využívané technologické procesy. Na výrobu tepla a teplej vody riešenia pri dodržaní prioritnej požiadavky a to
zabezpečenie efektívnosti a stability technologického procesu. V halách v priemyselnej zóne využívať v maximálnej
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možnej miere nové bez emisné technické riešenia výroby tepla a chladu – tepelné čerpadlá, fotovoltaické panely
na strechách a stenách budov, využívať rekuperáciu vzduchu od technológie. V prípade tvorby odpadového tepla
z prevádzok v priemyselnej zóne Hnúšťa zabezpečiť jeho efektívne využívanie napr. využitie v inej prevádzke
priemyselnej zóny Hnúšťa, vykurovanie kúpaliska, využívanie v tepelnom hospodárstve mesta Hnúšťa iné..

Odôvodnenie
Obstarávateľ Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota, n.o. so sídlom Daxnerova 508/33, 979 01 Rimavská
Sobota, IČO: 52291383 (ďalej len „obstarávateľ“), predložil dňa 12.05.2021 Okresnému úradu Rimavská Sobota,
odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ RS - OSZP") podľa § 5 zákona č.24/2006 Z.z. Oznámenie
o strategickom dokumente a Návrh strategického dokumentu: „Koncepcia rozvoja mesta Hnúšťa v tepelnej
energetike“, (ďalej len „KOENKO Hnúšťa“).
„KOENKO Hnúšťa“, svojimi parametrami spĺňa kritériá podľa § 4 ods.2 zákona č.24/2006 Z.z., preto podlieha
zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ RS - OSZP vykonal podľa § 7 zákona č.24/2006 Z.z..
Po jeho preskúmaní podľa § 5 ods. 7 zákona č.24/2006 Z.z ho OÚ RS – OSZP podľa § 6 ods. 1 a 2 dňa 17.05.2021
rozoslal obstarávateľovi, schvaľovateľovi, dotknutým orgánom, dotknutým obciam a jej prostredníctvom nich
dotknutej verejnosti a podľa § 56 písm. b) zákona č.24/2006 Z.z, v súlade s § 6 ods. 2) zákona č.24/2006 Z.z zverejnil
„KOENKO Hnúšťa“ v elektronickej forme na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/koncepcia-rozvoja-mesta-hnusta-v-tepelnej-energetike:-studia-v-rozsahu

Dôvodom obstarania a spracovania strategického dokumentu „KOENKO Hnúšťa”, ktoré sa nachádza v severnej
časti okresu Rimavská Sobota, v Banskobystrickom kraji, je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav
tepelných zariadení na území mesta s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosť pri
výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvale udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu životného prostredia
a v súlade so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti
energetiky, pričom nadväzuje na celkové ciele a priority mesta.
Úlohou koncepcie je predovšetkým:
• zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla,
• energetickú a ekonomickú efektívnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja,
• ochrana životného prostredia,
• zabezpečiť súlad so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky,
• zabezpečiť súlad so súvisiacimi legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky.

Koncepcia rozvoja mesta sa na základe § 31 písm. a) zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike po schválení
mestským zastupiteľstvom použije ako odvetvová koncepcia pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie mesta.
Podľa § 12 odst. 3 obec rozhoduje o vydaní záväzného stanoviska o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných
zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja mesta v oblasti tepelnej
energetiky, ak koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky nie je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie mesta, je mesto povinné rozhodnúť o vydaní záväzného stanoviska o súlade navrhovanej výstavby
sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky na základe individuálneho
posúdenia opodstatnenosti výstavby. Rozsah spracovania koncepcie tepelnej energetiky je podľa Metodického
usmernenia MHSR č. 952/2005-200 zo dňa 15. apríla 2005.

Obsah strategického dokumentu:
Analýza súčasného stavu
• Analýza územia
• Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení
• Analýza zariadení na spotrebu tepla
• Analýza dostupnosti palív a energie na území obce a ich podiel na zabezpečovaní výroby a dodávky tepla
• Vplyv výroby tepla na životné prostredie, emisná situácia základných znečisťujúcich látok
• Spracovanie energetickej bilancie, jej analýza a stanovenie potenciálu úspor
• Hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie
• Predpokladaný vývoj spotreby tepla na území obce
Návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania obce teplom
• Návrh alternatív rozvoja sústav tepelných zariadení
• Ekonomické vyhodnotenie technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení
Závery a odporučenia pre rozvoj tepelnej energetiky na území obce
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• Stanovenie záväzných zásad využívania jednotlivých druhov palív a zdrojov energie, z ktorých sa zabezpečuje
výroba, dodávka tepla a spôsob zásobovania teplom na území obce
• Postupnosť krokov realizácie navrhovaných technických opatrení rozvoja sústav tepelných zariadení

Strategický dokument „KOENKO Hnúšťa” je pripravený v jednom variante riešenia. Dokument obsahuje a navrhuje
viacero zásad a opatrení pre ďalší rozvoj zásobovania územia mesta teplom, ktoré však nie sú variantným riešením.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Posúdenie vplyvu existujúcich energetických zdrojov na znečisťovanie ovzdušia vychádza z platnej legislatívy o
ochrane ovzdušia, Vyhlášky MŽP SR č.410/2012 Z. z.. Účinným spôsobom, ako znížiť koncentráciu škodlivých
látok vznikajúcich pri spaľovaní palív v zdrojoch tepla, ktoré aj napriek používaniu moderných odlučovacích
zariadení a regulácie procesu horenia zostanú v spalinách, je ich rozptýlenie v ovzduší. Obzvlášť dôležité je to
pri zdraviu škodlivých emisiách (SO2, CO, NOX). Dokonalý rozptyl emisií zabezpečuje predovšetkým komín s
potrebnou výškou.
Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Schválením strategického dokumentu a realizáciou odporúčaných opatrení sa očakávajú skôr všeobecne prospešné
vplyvy, resp. neutrálne vplyvy na zdravie obyvateľstva dotknutého územia a kvalitu jeho života. Dokument
zdôrazňuje potrebu zabezpečenia zdrojov tepla technológiami na zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok v súlade
s platnou legislatívou.
Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie
Strategický dokument so svojimi návrhmi opatrení je zameraný na znižovanie tvorby emisií aj imisií, ktoré
poškodzujú územia chránené slovenskou aj európskou legislatívou.
Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu sa neočakávajú. Obec/
mesto pre zabezpečenie koncepčného rozvoja tepelnej energetiky musí využiť platnú legislatívu - Zákon č. 657/2004
Z.z. o tepelnej energetike, ktorý v § 12, odst. 8, 9 obec/mesto zmocňuje na vydanie záväzného stanoviska pre
uskutočnenie výstavby sústavy tepelných zariadení od 100 kW do 10 MW na jeho území. Na základe ods. 3, § 12
citovaného zákona obec/mesto stanovisko nesmie vydať, ak sa výstavbou sústavy tepelných zariadení zníži odber
tepla z existujúceho účinného centralizovaného zásobovania teplom a preukázateľne sa na základe energetického
auditu podľa osobitného predpisu:
a) zhorší vplyv na životné prostredie najmä zvýšením emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia alebo zvýšením emisií
skleníkových plynov,
b) zhorší hospodárnosť účinného centralizovaného zásobovania teplom najmä zvýšením strát pri výrobe a rozvode
tepla alebo
c) zvýšia náklady za teplo koncovým odberateľom alebo konečným spotrebiteľom, ktorým sa dodáva teplo z
účinného centralizovaného zásobovania teplom.

OÚ RS - OSZP pri svojom rozhodovaní prihliadal na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.3 zákona,
význam očakávaných vplyvov na životné prostredie, na zdravie ľudí, pričom vychádzal z písomných stanovísk, ktoré
podľa § 6 ods. 6 zákona v zákonom stanovenej lehote OÚ RS - OSZP obdržal od nasledovných oslovených orgánov:

1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie: (stanovisko č. OU-BB-
OSZP1-2021/014420-004 zo dňa 3.6.2021)
V stanovisku uviedli konštatujú nasledovné: (citácia zo stanoviska)
„Okresný úrad v sídle kraja nepožaduje aby predmetný strategický dokument bol ďalej posudzovaný v zmysle
zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov nakoľko v prípade
realizácie činností súvisiacich s uplatňovaním predloženej stratégie predpokladáme možné strety so záujmami
ochrany prírody a krajiny, ktoré spravidla budú riešené v samostatných správnych konaniach podľa príslušných
legislatívnych ustanovení, za dodržania týchto podmienok:
- pri využívaní energie z drevnej biomasy je potrebné využívať výlučne zvyšky po ťažbe dreva, alebo zvyšky zo
spracovania dreva v drevárskom priemysle, ako biopalivo na výrobu tepla;
- spracovanie zvyškov po ťažbe v lesoch vo vysokom objeme z hľadiska ochrany prírody negatívne vplýva na
celkovú biodiverzitu lesných ekosystémov;
- pri využívaní zdrojov biomasy sa aj na tzv. bielych plochách môžu vyskytovať živočíchy, rastliny a biotopy
národného alebo európskeho významu. Zároveň v prípade výrubu drevín rastúcich mimo lesa platia ustanovenia §47
zákona, kde je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.
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- v prípade, že je potrebné na tento účel vysádzať rýchlorastúce dreviny, je nutné ochrániť pôvodné druhové zloženie
ekosystémov a predchádzať šíreniu inváznych druhov. Odporúčame na tento účel uvažovať prioritne s pôvodnými
druhmi drevín. Na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia sa vyžaduje
súhlas orgánu ochrany prírody - §7 zákona. V prípade výsadby rýchlorastúcich drevín môže taktiež dôjsť k záberom
biotopov národného a európskeho významu.
- pri realizácii činností súvisiacich s prácami v teréne ako sú výkopové práce, navážky, stavebná činnosť,
výruby je potrebné zabezpečiť ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov (§7/zákona) tak, aby neboli
miestom šírenia nepôvodných inváznych druhov (Zákon č.150/2019 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov, NV SR č.449/2019, Vyhláška MŽP SR č.450/2019 Z. z) a taktiež ochranu biotopov
a mokradí (§6/zákona).
- odporúčame, aby aktuálnosť opatrení a koncepcia boli pravidelne ročne vyhodnocované
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a podmienky sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky: (stanovisko č. OU-BB-
OVBP1-2021/014181-002-BD zo dňa 20.5.2021)
V stanovisku konštatujú nasledovné: (citácia zo stanoviska)
„ OÚ Banská Bystrica konštatuje, že:
- obsah a štruktúra „Oznámenia o strategickom dokumente” je v zásade v súlade s prílohou
č. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
OÚ Banská Bystrica upozorňuje:
- na § 8 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, podľa ktorého je územnoplánovacia dokumentácia základným nástrojom územného rozvoja a
starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky, regiónov a obcí. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov
štátnej správy a koncepcie rozvoja obcí a iné programy týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho
rozvoja musia byť v súlade so záväznými časťami územnoplánovacej dokumentácie,
- na § 31 ods. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, podľa ktorého
obec aktualizuje aspoň raz za päť rokov koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a po prerokovaní v
obecnom zastupiteľstve schválenú časť aktualizovanej koncepcie rozvoja v oblasti tepelnej energetiky doplní do
územnoplánovacej dokumentácie obce postupom podľa osobitného zákona.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a upozornenia zahrnul do podmienok vo výroku rozhodnutia..

3. Banskobystrický samosprávny kraj, odd. ÚP a ŽP: (stanovisko č. 08418/2021/ODDUPZP-3 z 20.5.2021)
K strategickému dokumentu majú nasledovné stanovisko: (citácia zo stanoviska)
„Vzhľadom k tomu, že strategický dokument so svojimi návrhmi opatrení je zameraný na znižovanie tvorby emisií aj
imisií a implementáciou navrhovaných opatrení dôjde k zlepšeniu environmentálneho stavu v chránených územiach
ako aj mimo nich, Banskobystrický samosprávny kraj podľa § 6 ods. 6 „zákona o posudzovaní“ k Oznámeniu o
strategickom dokumente „Koncepcia rozvoja mesta Hnúšťa v tepelnej energetike“ nemá pripomienky a nepožaduje
ďalšie posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní v povinnom hodnotení.“
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica: (záväzné stanovisko č. KPU BB-2021/11151-2/40614/PAV z
20.5.2021)
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí so
strategickým dokumentom, s nasledovnými podmienkami: „
1. V dokumente na str. 10 v kapitole 2.1.1 Urbanistické členenie mesta upraviť odsek č. 1
a špecifikovať nehnuteľné národné kultúrne pamiatky fondu (ďalej len „NKP“) nachádzajúce sa v k. ú. mesta Hnúšťa:
- Dom pamätný a pamätná tabuľa, č. Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ďalej len„ÚZPF“) 3481/1-2, parcela
KN C č. 4;
- Hrob s náhrobníkom, miestna časť Hačava, č. ÚZPF 1045/1, parcela KN C č. 1142;
- Kaplnka pohrebná, č. ÚZPF 2614/1, parcela KN C č. 963/1;
- Pomník s bustou, č. ÚZPF 1047/1, parcela KN C č. 10;
- Vila, č. ÚZPF 11262/1, parcela KN C č. 963/1;
2. Pri zámere stavebnej činnosti na danom území postupovať podľa pamiatkového zákona.
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Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a vznesené podmienky zahrnul do podmienok vo výroku rozhodnutia.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote: (záväzné stanovisko č. A/2021/01088 zo dňa
26.5.2021).
K strategickému dokumentu, predložili nasledovné záväzné stanovisko: (citácia zo stanoviska)
„ Dňa 17.05.2021 bolo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej
Sobote (ďalej len orgán verejného zdravotníctva) doručené Oznámenie o strategickom dokumente „Koncepcia
rozvoja mesta Hnúšťa v tepelnej energetike“ .
Úlohou „Koncepcie rozvoja mesta Hnúšťa v tepelnej energetike“ – štúdia v rozsahu metodického usmernenia MH
SR č. 952/2005, ktorým sa určuje postup pre spracovanie koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, je
zavedenie podmienok pre systémový rozvoj sústavy tepelných zariadení na území mesta s cieľom zabezpečiť jeho
rozvoj v oblasti tepelnej energetiky, predovšetkým:
• zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla,
• energetickú a ekonomickú efektívnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo
udržateľného rozvoja,
• ochranu životného prostredia,
• zabezpečiť súlad so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky,
• zabezpečiť súlad so súvisiacimi legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky.
Na základe predpokladanej spotreby tepla sú navrhnuté opatrenia pre rozvoj sústav tepelných zariadení výrobcu a
dodávateľa tepla tak, aby bolo zabezpečené spoľahlivé zásobovanie teplom, zvyšovala sa energetická efektívnosť
pri využívaní primárnych energetických zdrojov a aby bol využitý potenciál úspor pri výrobe, dodávke a spotrebe
tepla. V koncepcii je prezentovaný potenciál obnoviteľných zdrojov energie v lokalite. Vzhľadom na podiel tepla zo
systému centralizovaného zásobovania teplom na báze naftového zemného plynu sa navrhuje jej doplnenie podielom
obnoviteľných zdrojov energie na báze slnečnej energie tak, aby sa TÚV mimo vykurovacieho obdobia vyrábala
pomocou termosolárnych zariadení.
Orgán verejného zdravotníctva nemá k predloženému návrhu žiadne pripomienky.“
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

6. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky:
6a./ Odpadové hospodárstvo: (stanovisko č.OU-RS-OSZP-2021/008497-002 zo dňa 18.5.2021).
K dokumentu nemá pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z..
6b./ Štátna vodná správa: (stanovisko č.OU-RS-OSZP-2021/008536-002 zo dňa 27.5.2021).
K dokumentu nemá zásadné pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č.24/2006
Z.z..
V ďalšom postupe požadujú, konkrétne zámery, projekty a činnosti vyplývajúce zo
strategického dokumentu, predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.
6c/. Ochrana ovzdušia: (stanovisko č.OU-RS-OSZP-2021/008494-002 zo dňa 21.5.2021).
K dokumentu nemá pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z..
Umiestnenie, povolenie a užívanie stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia podlieha súhlasom orgánu ochrany
ovzdušia podľa §17 ods.1 zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, v ktorých sa určujú
presné podmienky povolenia a prevádzkovania..
6d/. Ochrana prírody a krajiny: (stanovisko č.OU-RS-OSZP-2021/006820-002 zo dňa 7.6.2021).
K dokumentu nemá pripomienky a požaduje zohľadniť pripomienky ŠOP SR Správy CHKO Cerová vrchovina.
Nepožaduje dokument posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z..
Vyhodnotenie stanovísk príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanoviská na vedomie. Požiadavky pod č.6b,6c,6d, zahrnul do podmienok rozhodnutia

7. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Cerová vrchovina: (stanovisko č. SCHKOCV/201-002/2021 zo dňa
27.5.2021).
K strategickému dokumentu, predložili návrh riešenia a odôvodnenie: (citácia zo stanoviska)
K strategickému dokumentu má Správa CHKO Cerová vrchovina nasledovné pripomienky a odporúčania: (citácia)
- pri využívaní energie z drevnej biomasy je potrebné využívať výlučne zvyšky po ťažbe dreva, alebo zvyšky zo
spracovania dreva v drevárskom priemysle, ako biopalivo na výrobu tepla;
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- spracovanie zvyškov po ťažbe v lesoch vo vysokom objeme z hľadiska ochrany prírody negatívne vplýva na
celkovú biodiverzitu lesných ekosystémov;
- pri využívaní zdrojov biomasy sa aj na tzv. bielych plochách môžu vyskytovať živočíchy, rastliny a biotopy
národného alebo európskeho významu. Zároveň v prípade výrubu drevín rastúcich mimo lesa platia ustanovenia §47
zákona, kde je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.
- v prípade, že je potrebné na tento účel vysádzať rýchlorastúce dreviny, je nutné ochrániť pôvodné druhové zloženie
ekosystémov a predchádzať šíreniu inváznych druhov. Odporúčame na tento účel uvažovať prioritne s pôvodnými
druhmi drevín. Na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia sa vyžaduje
súhlas orgánu ochrany prírody - §7 zákona. V prípade výsadby rýchlorastúcich drevín môže taktiež dôjsť k záberom
biotopov národného a európskeho významu.
- pri realizácii činností súvisiacich s prácami v teréne ako sú výkopové práce, navážky, stavebná činnosť,
výruby je potrebné zabezpečiť ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov (§7/zákona) tak, aby neboli
miestom šírenia nepôvodných inváznych druhov (Zákon č.150/2019 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov, NV SR č.449/2019, Vyhláška MŽP SR č.450/2019 Z. z) a taktiež ochranu biotopov
a mokradí (§6/zákona).
- odporúčame, aby aktuálnosť opatrení a koncepcia boli pravidelne ročne vyhodnocované
Vyhodnotenie stanovísk príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a pripomienky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

OÚ R. Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OÚ R. Sobota, pozemkový a lesný odbor,
Okresné riaditeľstvo PZ v R. Sobote, ako dotknuté orgány, Mesto Hnúšťa ako schvaľujúci orgán a dotknuté obce,
sa v zákonom stanovenej lehote podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. k oznámeniu strategického dokumentu
nevyjadrili. OÚ RS-OSZP má za to, že so strategickým dokumentom súhlasia bez pripomienok.

Za dotknutú verejnosť sa v konaní vyjadrila Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.: písomným stanoviskom
č. UnserZch.2021/05/28 Porubiak zo dňa 28.5.2021.
V stanovisku vzniesli požiadavky: (citácia zo stanoviska)
„Žiadame bod 8.1.Odporúčania technických riešení rozvoja tepelnej energetiky v meste doplniť:
- 10. Pri nehnuteľnostiach a objektoch umiestnených v priemyselnej zóne využívať tepelné zdroje s ohľadom na
využívané technologické procesy. Na výrobu tepla a teplej vody riešenia pri dodržaní prioritnej požiadavky a to
zabezpečenie efektívnosti a stability technologického procesu. V halách v priemyselnej zóne využívať v maximálnej
možnej miere nové bez emisné technické riešenia výroby tepla a chladu – tepelné čerpadlá, fotovoltaické panely
na strechách a stenách budov, využívať rekuperáciu vzduchu od technológie. V prípade tvorby odpadového tepla
z prevádzok v priemyselnej zóne Hnúšťa zabezpečiť jeho efektívne využívanie napr. využitie v inej prevádzke
priemyselnej zóny Hnúšťa, vykurovanie kúpaliska, využívanie v tepelnom hospodárstve mesta Hnúšťa, iné.“
Vyhodnotenie stanovísk príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a pripomienky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Všetky dotknuté orgány, ktoré sa v konaní doručili stanoviská, vyjadrili kladný postoj k navrhovanému strategickému
dokumentu a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého
významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu.
OÚ RS-OSZP ako príslušný orgán sa pri svojom rozhodovaní zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách
zainteresovaných orgánov a akceptoval opodstatnené pripomienky a požiadavky v rozsahu ako sú uvedené v
ich stanoviskách. Všetky pripomienky, uvedené vo výroku rozhodnutia je potrebné zapracovať v ďalšom stupni
schvaľovacieho procesu.

Záver
OÚ RS-OSZP v rámci zisťovacieho konania, posúdil strategický dokument „KOENKO Hnúšťa“ v súlade s
kritériami podľa prílohy č. 3 zákona č.24/2006 Z.z., z hľadiska povahy a rozsahu strategického dokumentu,
jeho umiestnenia, únosného zaťaženia riešeného územia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov,
významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, pripomienok vznesených doručených
vyjadreniach a stanoviskách. Na základe výsledkov zo zisťovacieho konania, podľa § 7 ods. 4 zákona č.24/2006,
príslušný orgán zvážil súhrn všetkých vznesených požiadaviek a uvedených pripomienok, s prihliadnutím na význam
predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a nakoľko žiaden z dotknutých orgánov
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nevzniesol požiadavku na posudzovanie strategického dokumentu, OÚ RS-OSZP rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
„KOENKO Hnúšťa“ je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona č.24/2006 Z.z. mesto
Hnúšťa, obstarávateľ a dotknuté obce, bez zbytočného odkladu informujú verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom
v mieste obvyklým.
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností, podliehajúcich
posudzovaniu podľa zákona č.24/2006 Z.z..
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovaných činností vyplývajúcich zo strategického dokumentu sú väčšie, ako
sa uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto navrhovanú činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na
zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými
v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých predpisov.

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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