
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hostinského 4, 979 01  Rimavská Sobota____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-RS-OSZP-2021/008355-017

Rimavská Sobota
09. 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,

Schvaľovateľ:
2. MAS Cerovina, o.z., Sobotská 10, 980 02 Jesenské

Dotknuté obce: (prostredníctvom obstarávateľa)
3. členské obce MAS Cerovina: Belín, Blhovce, Bottovo, Čierny Potok, Drňa, Dubno, Gemerček, Gemerské
Dechtáre, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Jesenské, Jestice, Konrádovce,
Nová Bašta, Pavlovce, Petrovce, Rimavské Janovce, Stará Bašta, Studená, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Tachty,
Večelkov
4. ostatné dotknuté obce: Husiná, Rimavská Sobota, Tomášovce, Bátka, Žíp, Vieska nad Blhom, Radnovce, Orávka,
Martinová, Dubovec, Chrámec, Šiatorská Bukovinka, Radzovce, Šurice, Čamovce, Šíd, Bulhary,

Dotknuté orgány:
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974
05 B. Bystrica
6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 974
05 B. Bystrica
7. BBSK, nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
8. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Rimavská Sobota, Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota
11. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky štátnej
správy: ŠOPaK, ŠVS, OO, OH, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota,
12. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
13. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 2, 97901
Rimavská Sobota
14. 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
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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 oznámenia o strategickom dokumente: „Nízkouhlíková stratégia pre územie
MAS Cerovina“, spolu so strategickým dokumentom: „Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Cerovina“, 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:

Strategický dokument: „Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Cerovina“

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
subjekty a obce v území MAS Cerovina povinné rešpektovať a splniť, v ďalších konaniach pri napĺňaní obsahu
strategického dokumentu:
- pri realizácii projektov zatepľovania budov, inštalácie fotovoltaických panelov na strechách či
priečeliach budov predovšetkým v prípade výskytu chránených živočíchov (vtáky, netopiere...).
- pri využívaní zdrojov biomasy, pričom aj na tzv. bielych plochách sa 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.
- pri spracovaní zvyškov po ťažbe v lesoch vo vysokom objeme, čo z hľadiska ochrany prírody
negatívne vplýva na celkovú biodiverzitu lesných ekosystémov;
- 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).
- pri realizácii činností, ako sú stavby fotovoltaických elektrární, bioplynových staníc a vodných
elektrární,
- v prípade plánovanej výsadby drevín (za hranicami zastavaného územia obce nevysádzať nepôvodné druhy - na
výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia sa vyžaduje súhlas orgánu
ochrany prírody obce - §7/zákona). V prípade výsadby rýchlorastúcich drevín môže taktiež dôjsť k záberom biotopov
národného a európskeho významu,
- pri realizácii aktivít uvedených v strategickom dokumente je nutné rešpektovať záväznú časť Územného plánu
veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení a záväznú časť ÚPD obcí v zmysle § 8 ods. 3 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
- pri zámere činnosti, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu a ochranných pásiem na
danom území, je potrebné postupovať podľa pamiatkového zákona,
- v ďalšom postupe sa požaduje, konkrétne zámery, projekty a činnosti vyplývajúce zo strategického dokumentu,
predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.
- 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.
- v budúcnosti, realizácia konkrétnych opatrení, nesmie mať negatívny dopad na kvalitatívne vlastnosti
poľnohospodárskej pôdy a investormi budú dodržané ustanovenia zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov,

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
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strategickom dokumente a Návrh strategického dokumentu: „Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Cerovina“ ,
(ďalej len „NUS pre MAS Cerovina“).
„NUS pre MAS Cerovina“, 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 ich 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
strategický dokument v elektronickej forme na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-pre-uzemie-mas-cerovina

Dôvodom obstarania a spracovania strategického dokumentu „NUS pre MAS Cerovina”, ktoré sa nachádza v južnej
časti okresu Rimavská Sobota, v Banskobystrickom kraji, je zostavenie inventúry vyprodukovaných emisií CO2
v území MAS Cerovina a návrh opatrení, ktorých realizácia v budúcnosti zabezpečí pokles emisií CO2 na danom
území a jeho bezprostrednom okolí.
MAS Cerovina spravuje 28 obcí (Belín, Blhovce, Bottovo, Čierny Potok, Drňa, Dubno, Gemerček, Gemerské
Dechtáre, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Jesenské, Jestice, Konrádovce,
Nová Bašta, Pavlovce, Petrovce, Rimavské Janovce, Stará Bašta, Studená, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Tachty,
Večelkov) , ktoré sa nachádzajú na území o výmere 343 km² s vyše 16 tisíc obyvateľmi.
Jedná sa o komplexný dlhodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity samospráv a subjektov pôsobiacich
na riešenom území, ktoré sú zamerané na znižovanie emisií CO2. Strategický dokument je vypracovaný v jednom
variantnom riešení. Má za cieľ prispieť k splneniu národných klimatických a energetických cieľov na regionálnej
úrovni. Strategický dokument bol spracovaný v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady Európy č.
2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, prijatom v roku 2018. SR sa v programovom
vyhlásení Vlády SR na obdobie 2016-2020 zaviazala, vypracovať „Nízkouhlíkovú stratégiu do roku 2050“, s cieľom
dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Jej ciele podmienili tvorbu regionálnych a lokálnych stratégií, ktoré
majú zabezpečiť plnenie cieľov na úrovni regiónov, miest a obcí.
Strategický dokument je členený na analytickú časť, kde je analyzovaný stav v sektoroch budov, dopravy, verejného
osvetlenia a energetického priemyslu a odhadnutý potenciál udržateľne využiteľných obnoviteľných zdrojov
energie v rámci dotknutého územia s definovaním environmentálnych limitov ich využívania. V ďalšej kapitole
sú zhodnotené emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok podľa analyzovaných sektorov. Dokument
rieši v osobitných kapitolách aj celkovú stratégiu, plánované aktivity a opatrenia, uplatnenie prvkov konceptu
inteligentných miest a ekonomické prínosy energetickej sebestačnosti a bezuhlíkovej energetiky pre riešené územie.
Dokument prináša tiež návrh indikátorov na sledovanie a vyhodnocovanie dosiahnutých cieľov tak, aby tieto
indikátory boli kompatibilné s potrebami monitoringu a hodnotenia pokroku pri napĺňaní medzinárodných záväzkov
SR.
Opatrenia v strategickom dokumente, na dosiahnutie cieľov v oblasti znižovania emisií CO2, boli stanovené s
prihliadnutím na reálne možnosti samosprávy. Navrhované opatrenia rešpektujú existujúce koncepčné a strategické
dokumenty na národnej a európskej úrovni, ale aj plánované aktivity na úrovni mesta. Nízkouhlíková stratégia taktiež
poskytuje aj vhodné odporúčania, ktorými je možné vyprodukované emisie v ovzduší znížiť, čím vytvára vhodnú
platformu pre samotnú oblasť, jej obyvateľov, a iné pôsobiace subjekty na tomto území. Navrhnuté opatrenia sú
schopné vytvárať motiváciu ku zmene, pričom by nemali byť zamerané primárne len na samosprávy, ktorá nie sú
hlavným producentom emisií, ale mali by prispieť aj k motivácií subjektov pôsobiacich na danom území, na ktoré
nemá priamy manažérsky vplyv. Stratégia ponúka zoznam potenciálnych účinných a nákladovo efektívnych opatrení
v analyzovaných sektoroch. Implementačná časť identifikuje možné zdroje financovania navrhovaných opatrení a
odhad ich plánovaného prínosu k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Nízkouhlíková stratégia je navrhnutá všeobecne a obsahuje súbor opatrení, ktorých implementáciou je možné
predpokladať neutrálne, prevažne pozitívne vplyvy/dopady na životné prostredie. Rozsah dopadov je pritom závislý
od riešenej oblasti, charakteru a spôsobu implementácie jednotlivých opatrení. V prípade realizácie navrhovaných
opatrení je možné očakávať výrazné zvýšenie kvality životného prostredia a tiež jeho pozitívny príspevok k
stabilizácii klímy.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:
Schválením nízkouhlíkovej stratégie a realizáciou opatrení v jednotlivých sektoroch a oblastiach sa očakávajú
všeobecne prospešné dopady na zdravie obyvateľstva a kvalitu života.
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Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu,
európskasústava chránených území – Natura 2000, národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené
vodohospodárske oblasti a pod.) vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie:
Strategický dokument má znížiť emisie a imisie skleníkových plynov, ktoré poškodzujú územie chránené slovenskou
aj európskou legislatívou. Ciele stratégie a navrhované opatrenia sú navrhnuté pre potreby riešeného súzemia. Jedná
sa skôr o všeobecné opatrenia a nástroje, pravdepodobne s plošnými dosahmi. Návrh na schválenie strategického
dokumentu nevytvára predpoklad negatívnych vplyvov na chránené územia. Navrhované opatrenia, ktoré by mohli
mať vplyv na chránené územia, budú ako navrhované činnosti posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z.z., kde budú
vyhodnotené ich negatívne vplyvy na životné prostredie.

Možné riziká s uplatňovaním strategického dokumentu:
Riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu, vo vzťahu k životnému prostrediu, sa neočakávajú.

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:
V rámci vypracovania oznámenia a identifikácie predpokladaných vplyvov strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia, neboli identifikované negatívne vplyvy, ktoré by presahovali hranice štátu.

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-
OSZP1-2021/014174-004 zo dňa 7.6.2021)
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:
1. pri realizácii projektov zatepľovania budov, inštalácie fotovoltaických panelov na strechách či
priečeliach budov predovšetkým v prípade výskytu chránených živočíchov (vtáky, netopiere...).
2. pri využívaní zdrojov biomasy, pričom aj na tzv. bielych plochách sa 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.
3. pri spracovaní zvyškov po ťažbe v lesoch vo vysokom objeme, čo z hľadiska ochrany prírody
negatívne vplýva na celkovú biodiverzitu lesných ekosystémov;
4. 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).
5. pri realizácii činností, ako sú stavby fotovoltaických elektrární, bioplynových staníc a vodných
elektrární,
6. v prípade plánovanej výsadby drevín (za hranicami zastavaného územia obce nevysádzať nepôvodné druhy -
na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia sa vyžaduje súhlas orgánu
ochrany prírody obce - §7/zákona). V prípade výsadby rýchlorastúcich drevín môže taktiež dôjsť k záberom biotopov
národného a európskeho významu.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a podmienky č.1až 6 sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia. .

2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky: (stanovisko č. OU-BB-
OVBP1-2021/014180-002-BD zo dňa 20.5.2021)
V stanovisku uviedli konštatujú nasledovné: (citácia zo stanoviska)
- 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,
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- pre oblasť územného plánovania je platný § 11 ods. 2 písm. b) 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 záväzkov alebo na umiestnenie
verejného dopravného a technického vybavenia územia celoštátneho významu. Dotknuté obce: Belín, Blhovce,
Bottovo, Čierny Potok, Drňa, Dubno, Gemerček, Gamerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka,
Hodejov, Hostice, Jestice, Konrádovce, Nová Bašta, Pavlovce, Petrovce, Stará Bašta, Studená, Sútor, Šimonovce,
Širkovce, Tachty, Večelkov podľa našej evidencie nemajú vypracované záväzné územné plány obcí a potreba
vypracovať ich pre obce z platnej legislatívy nevyplýva, nakoľko ich katastrálnych území sa nedotýkajú vyššie
uvedené záujmy. Obec Jesenské má platný a záväzný Územný plán obce Jesenské, schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Jesenské č. 273 zo dňa 28.04.2005, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Obec Rimavské
Janovce má platný a záväzný Územný plán obce Rimavské Janovce, schválený uznesením Obecného zastupiteľstva
obce Rimavské Janovce č. 90/2015 zo dňa 09.11.2015, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

3. Banskobystrický samosprávny kraj, odd. ÚP a ŽP: (stanovisko č. 08379/2021/ODDUPZP-2 z 27.5.2021)
K strategickému dokumentu majú nasledovné stanovisko: (citácia zo stanoviska)
- k oznámeniu o strategickom dokumente z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie nemáme
pripomienky,
- pri realizácii aktivít uvedených v strategickom dokumente je nutné rešpektovať záväznú časť Územného plánu
veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení a záväznú časť ÚPD obcí v zmysle § 8 ods. 3 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.“
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán akceptuje uvedenú požiadavku, na rešpektovanie ÚPD VÚC BBSK a ÚPD obcí, a zahrnul ju do
podmienok vo výroku rozhodnutia.

4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica: (záväzné stanovisko č. KPU BB-2021/11197-2/40813/HUN zo dňa
25.5.2021)
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí so
strategickým dokumentom, s nasledovnou podmienkou:
1. Pri zámere činnosti, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu a ochranných pásiem na
danom území, je potrebné postupovať podľa pamiatkového zákona.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a vznesenú podmienku zahrnul do podmienok vo výroku rozhodnutia.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote: (záväzné stanovisko č. A/2021/01082 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 „Nízkouhlíková stratégia pre územie
MAS Cerovina“.
Cieľom strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Cerovina“, ktorý vychádza z
medzinárodného záväzku Slovenska, je dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu, čo bude možné len s využitím
systematických krokov v oblasti využívania potenciálu úspor a obnoviteľných zdrojov. Časť úspor energie a
emisií je možné dosiahnuť s relatívne malými investíciami, aj bez systému regionálnej koordinácie, plánovania
a manažmentu. Po vyčerpaní tohto potenciálu je potrebné realizovať ostávajúci (dominantný) potenciál úspor a
obnoviteľných zdrojov. Nutnou podmienkou pre realizáciu akýchkoľvek náročnejších energeticko-emisných cieľov
je vybudovanie stabilných kapacít pre regionálnu koordináciu a plánovanie rozvoja udržateľnej dekarbonizovanej
energetiky. Preto je dôležité, aby sa samosprávy v rámci MAS Cerovina (zahŕňa 28 obcí) aktívne angažovali v
procese prípravy a vzniku tzv. regionálneho centra udržateľnej energetiky (RCUE), poslaním ktorého bude:
• pripraviť a aktualizovať nízkouhlíkovú stratégiu pre celý subregión a monitorovať jej plnenie;
• poskytovať podporu samosprávam v subregióne pri implementácii nízkouhlíkovej stratégie v rámci daného
subregiónu (vrátane harmonizácie zámerov, prípravy pilotných, strategických a spoločných projektov v subregióne,
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odbornej súčinnosti pri príprave individuálnych projektov, navrhovania miestnych regulatívov pre udržateľné
využívanie obnoviteľných zdrojov energie atď.);
• vyjadrovať sa k žiadostiam o podporu energetických projektov z verejných fondov v subregióne;
• tvoriť a využívať energetický informačný systém v rámci subregiónu;
• podporovať prenos skúseností, informácií a dobrej praxe v rámci subregiónu aj mimo neho;
• poskytovať súčinnosť Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre v rámci jej analytickej, metodickej,
koordinačnej a informačnej činnosti a tiež samosprávnemu kraju.
Strategický dokument poskytuje indikatívny prehľad opatrení s vplyvom na spotrebu energie a emisie. Opatrenia
sú v rôznom štádiu prípravy, pre časť z nich ešte nie sú k dispozícii bližšie údaje, a preto ich bude potrebné neskôr
doplniť. Je dôležité, aby sa pre každý druh zámeru stanovili rovnaké základné merateľné ukazovatele, čo budúcemu
RCUE umožní jednotným spôsobom kvantifikovať a porovnávať plánované úspory energie a emisií, ktoré by sa
pripravovanými projektami a opatreniami v subregióne Gemer-Malohont mali dosiahnuť. Zároveň to zjednoduší
kontrolu reálne dosiahnutých výsledkov a hodnotenie účinnosti vynaložených prostriedkov. Evidencia týchto
údajov postupne zvýši uplatňovanie zásady prvoradého významu znižovania energetickej potreby v regionálnom
aj lokálnom plánovaní a pri príprave mestských a obecných rozpočtov. Všetky uvedené informácie by mali byť
súčasťou regionálneho energetického informačného systému (REIS) dostupného online.
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-2021/008466-002 zo dňa 18.5.2021).
K strategickému dokumentu nemá pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z..
6b./ Štátna vodná správa: (stanovisko č.OU-RS-OSZP-2021/008535-002 zo dňa 27.5.2021).
K strategickému dokumentu nemá pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z..
V ďalšom postupe požaduje, konkrétne zámery, projekty a činnosti vyplývajúce zo
strategického dokumentu, predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.
6c/. Ochrana ovzdušia: (stanovisko č.OU-RS-OSZP-2021/008467-002 zo dňa 21.5.2021).
K strategickému 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-2021/006818-002 zo dňa 7.6.2021).
K dokumentu nemá pripomienky a požaduje zohľadniť pripomienky ŠOP SR Správy CHKO Cerová vrchovina.
Tunajší správny orgán , určuje vo svojich vyjadreniach pri povoľovacích procesoch konkrétnych projektov
podmienky na ochranu prírody a krajiny a preto nepožadujeme ďalšie posudzovanie v zmysle zákona č.24/2006 Z.z..

Vyhodnotenie stanovísk príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanoviská na vedomie a požiadavky v bodoch 6b/, 6c/ do podmienok rozhodnutia.

7. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor: (stanovisko č.OU-RS-PLO-2021/008561-002 zo dňa
9.6.2021).
K strategickému dokumentu nemá námietky, za predpokladu za predpokladu, že v budúcnosti realizácia konkrétnych
opatrení nebude mať negatívny dopad na kvalitatívne vlastnosti poľnohospodárskej pôdy a investormi budú dodržané
ustanovenia zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Nepožaduje strategický dokument posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z..
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a vznesenú podmienku zahrnul do podmienok vo výroku rozhodnutia

8. ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina: (stanovisko č. CHKO CV/194-003/2021 zo dňa 1.6.2021)
K strategickému dokumentu doručili stanovisko s navrhovaným riešením: (citácia zo stanoviska)
„ V prípade realizácie činností súvisiacich s uplatňovaním predloženej stratégie predpokladáme možné strety
so záujmami ochrany prírody a krajiny, ktoré by mali byť riešené v samostatných správnych konaniach podľa
príslušných legislatívnych ustanovení:
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- napr. pri realizácii projektov zatepľovania budov, inštalácie fotovoltaických panelov na strechách či priečeliach
budov predovšetkým v prípade výskytu chránených živočíchov (vtáky, netopiere...).
- pri využívaní zdrojov biomasy, pričom aj na tzv. bielych plochách sa 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.
- Pri realizácii činností súvisiacich s prácami v teréne ako sú výkopové práce, navážky, stavebná činnosť,
budovanie cyklotrás a výruby drevín 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).
- Pri realizácii činností, ako sú stavby fotovoltaických elektrární, bioplynových staníc a vodných elektrární.
- V prípade plánovanej výsadby drevín (za hranicami zastavaného územia obce nevysádzať nepôvodné druhy -
na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia sa vyžaduje súhlas orgánu
ochrany prírody obce - §7/zákona). V prípade výsadby rýchlorastúcich drevín môže taktiež dôjsť k záberom biotopov
národného a európskeho významu.

Nízkouhlíkovú stratégiu pre územie MAS Cerovina nie je z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny potrebné
ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Aktivity navrhované v rámci dokumentu bude potrebné
posúdiť na úrovni konkrétnych projektov buď podľa zákona o ochrane prírody alebo podľa zákona o posudzovaní
vplyvov, pričom odporúčame zohľadňovať aj kumulatívne vplyvy niektorých činností. Odporúčame plánované
činnosti vopred konzultovať so Správou CHKO Cerová vrchovina.“
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a vznesené body „návrhu riešenia“, zahrnul do podmienok vo výroku
rozhodnutia.

OÚ R. Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo PZ v R. Sobote, ako dotknuté
orgány, MAS Cerovina ako schvaľujúci orgán, dotknuté obce a a dotknutá verejnosť, 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.
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 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 nevzniesol požiadavku na posudzovanie
strategického dokumentu, OÚ RS-OSZP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
„NUS pre MAS Cerovina “ je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona č.24/2006 Z.z.
obstarávateľ, MAS Cerovina 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
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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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