
OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Komenského 40, 050 01  Revúca____________________________________________________________________________________
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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 Revúca na roky 2023 – 2027 s výhľadom do roku 2030“, ktoré predložil obstarávateľ Mesto
Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca, IČO: 00328693 (ďalej len „obstarávateľ“) po ukončení
zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Revúca na roky
2023 – 2027 s výhľadom do roku 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 osobných 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 stavebnom využití územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť
inžinierskogeologickým prieskumom vhodnosť a podmienky jeho využitia.
3. Pri stavebnom využití územia s výskytom stredného 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 MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho
žiarenia vhodnosť a podmienky jeho využitia.
4. 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.
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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.
6. Pri realizácii aktivít spojených s výsadbou verejnej zelene, dbať na vysadenie pôvodných domácich
druhov drevín (stromov a krov) a nevysádzať invázne a invázne sa správajúce dreviny (sumach pálkový
- Rhus typhina, pajaseň žiazkatý - Ailanthus altissima, agát biely - Robinia pseudoacacia, javorovec
jaseňolistý - Negundo aceroides, beztvarec krovitý - Amorpha fruticosa, kustovnica cudzia - Lycium
barbarum, čremcha neskorá - Padus serotina a iné).
7. Pri budovaní turistických a náučných chodníkov, cyklotrás a ekotrás vrátane podpornej infraštruktúry,
tieto aktivity plánovať mimo chránených území resp. trasy konzultovať s odbornou organizáciou ochrany
prírody.
8. Pri budovaní prechodu pre chodcov ponad rieku Zdychava rešpektovať podmienky ochrany územia
európskeho významu SKUEV0285 a SKUEV2285 Alúvium Muráňa.
9. V strategickom dokumente uviesť informáciu, že jednotlivé projekty musia byť v súlade s cieľmi a
opatreniami stanovenými v Programe odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja platnom v čase
vypracovávania jednotlivých projektov.

Odôvodnenie
Obstarávateľ doručil dňa 10. 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 Revúca na roky 2023 – 2027 s výhľadom do roku 2030“ (ďalej
len „oznámenie “) ako aj návrh strategického dokumentu v písomnej forme a na elektronickom nosiči dát.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Revúca na roky 2023 – 2027 s výhľadom
do roku 2030 (ďalej „PHSR“) je strednodobým strategickým dokumentom, spracovaným za účelom
udržateľného rozvoja mesta. PHSR analyzuje súčasný stav územia a určuje stratégie jeho ďalšieho
rozvoja prostredníctvom strategických cieľov a ich implementáciu na základe navrhnutých opatrení. Je
vypracovaný v súlade s Národnou stratégiou regionálneho a územného rozvoja a reflektuje súčasné
programovacie obdobie Európskej únie. Cieľom PHSR je stanovenie vízie prioritných oblastí a cieľov
rozvoja, jednotlivých opatrení a aktivít smerujúcich k dosiahnutiu stanovených cieľov a k zvýšeniu kvality
života v meste.

Prioritné oblasti rozvoja mesta:
1. Prosperujúce mesto:
- Ekonomický rozvoj
- Priaznivé podnikateľské prostredie
- Sociálne podnikanie
- Doprava a Technická infraštruktúra
- Digitalizácia
2. Atraktívne mesto:
- Moderná samospráva
- Vzdelávanie, mládež, šport
- Kultúra a cestovný ruch
- Bezpečnosť v meste
3. Zdravé mesto:
- Sociálny rozvoj
- Zdravie
- Bývanie
- Životné prostredie

Ciele v oblasti životného prostredia:
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1. Skvalitniť životné prostredie a posilniť odolnosť mesta voči klimatickým zmenám:
- pripraviť a realizovať projekt výstavby odpadových stojísk za účelom zvýšenia miery triedenia odpadov,
ako aj zníženia miery znečistenia
- pripraviť a realizovať projekt rekonštrukcie zberného dvora s výstavbou triediacej linky určenej k zberu
triedených druhov odpadov
- zaviesť systém monitoringu odpadov a motivovať občanov k maximalizácii triedenia odpadov
- pripraviť a realizovať projekt rekonštrukcie mestských fontán za účelom zvýšenia vlhkosti na verejných
priestranstvách
- vytvoriť nové vsakovacie plochy a budovať nádrže na zber vody zo striech
- osadiť meraciu stanicu na kontrolu znečistenia ovzdušia v meste
- monitorovať a odstraňovať nelegálne skládky odpadu
- podporiť/realizovať vzdelávacie aktivity s cieľom zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov mesta

2. Skvalitňovať verejné priestory a služby poskytované obyvateľom, vrátane smart technológií:
- vytvoriť nové oddychové plochy s plánovanou výsadbou drevín
- modernizovať mestský mobiliár s využitím nových technológií (nabíjacie mestské lavičky s osvetlením,
odolné a estetické odpadkové koše, samozávlahové kvetináče,...)
- pokračovať v budovaní bezbariérových prístupov v rámci prepojenia siete mestských komunikácií
- modernizovať mestské stožiare osvetlenia v rámci využitia najnovších technológií
- revitalizovať plochy verejnej zelene za účelom jednoduchšej a lacnejšej údržby (zamedzenie samovoľnej
výsadby obyvateľmi, likvidácia starých pňov a koreňových sústav)
- odstraňovať prvky verejnej zelene, ktoré už neplnia svoj účel a sú bezpečnostnou hrozbou s cieľom
zvýšenia estetickosti daných plôch (staré prašiaky, kvetináče, lavičky...)
- výsadba mestských lúk

3. Podporovať a zavádzať systémy využívajúce alternatívne zdroje:
- pripraviť energetický audit budov vo vlastníctve mesta s cieľom zníženia energetickej náročnosti
- zmeniť palivovú základňu energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov (biomasa,
slnečná energia)
- analyzovať možnosti prechodu z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie
- znižovať energetickú náročnosť verejných budov (zateplenie budov a rekonštrukcia a modernizácia
zdrojov tepla v majetku mesta) a zavádzať progresívne technológie v oblasti energií
- postupne modernizovať tepelné zdroje a rozvody
- podporovať elektromobilitu postupným prechodom na vozidlá s elektrickým pohonom
- využívať projekty na podporu elektromobility pre samosprávu na budovanie verejne dostupnej nabíjacej
infraštruktúry pre elektromobily
- informovať ľudí o výzvach a projektoch zameraných na znižovanie energetickej náročnosti budov.

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 dokumentu sú aj verejne dostupné relevantné údaje o danom území získané
z rôznych strategických dokumentov a analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia mesta Revúca,
analýza kultúrneho dedičstva, popis súčasného stavu, aktuálne platné strategické dokumenty, príslušná
legislatíva, SWOT analýza.

Údaje o výstupoch:
Výstupom je vytýčená strednodobá stratégia mesta Revúca na roky 2023 – 2027 s výhľadom do roku
2030 obsahujúca víziu mesta, určenie cieľov rozvoja, priorít, opatrení, aktivít, zoznam merateľných
ukazovateľov, finančné zabezpečenie jednotlivých aktivít, akčný plán na roky 2023 – 2025, návrh
monitoringu a hodnotenia PHSR.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Strategický dokument PHSR má všeobecný charakter bez konkrétneho spôsobu realizácie aktivít, preto
nie je reálne špecifikovať riziká súvisiace s jeho realizáciou. Konkrétne vplyvy na životné prostredie budú
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závisieť od charakteru jednotlivých aktivít, od miesta ich realizácie a od spôsobu ich vykonania. Očakávajú
sa priame a nepriame pozitívne vplyvy na životné prostredie. Jednotlivé investičné projektové zámery
budú podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle platnej legislatívy.

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-2022/001027-003 zo dňa 12. 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 Revúca.

Dotknuté obce - Obec Muránska Dlhá Lúka, Obec Muránska Zdychava, Obec Chyžné a Obec
Sirk, Obec Ratkovské Bystré, Obec Mokrá Lúka, Obec Čierna Lehota a Mesto Revúca, ktoré je
zároveň obstarávateľom strategického dokumentu, na základe potvrdení doručených tunajšiemu úradu,
informovali o oznámení o strategickom dokumente verejnosť na úradnej tabuli obce, a aj na webovej
stránke obce 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):

1. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, list č. KPU BB-2022/21400-2/88263/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 Revúca na roky 2023 – 2027 s výhľadom do roku 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. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len „MŽP
SR“), list č. 63175/2022 zo dňa 02. 11. 2022:

1.V katastrálnom území mesta Revúca (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- výhradné ložisko „Revúčka – živce (846)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL)
a s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP), ktoré nemá určenú
organizáciu,
- výhradné ložisko „Mokrá Lúka - Revúca – tehliarske suroviny (571)“; s určeným CHLÚ a DP, ktoré nemá
určenú organizáciu.
Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „banský zákon“) sú orgány územného plánovania a spracovatelia
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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 ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými
stavbami.

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

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

Pravdepodobná environmentálna záťaž:
Názov EZ: RA (1799) / Revúca – skládka pri Muráni
Názov lokality: skládka pri Muráni
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

Názov EZ: RA (1796) / Revúca – areál bývalého Sklotexu
Názov lokality: areál bývalého Sklotexu
Druh činnosti: energetika
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

Názov EZ: RA (1797) / Revúca – Peklo – Lesy SR
Názov lokality: Peklo – Lesy SR
Druh činnosti: skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Sanovaná / rekultivovaná lokalita

Sanovaná / rekultivovaná lokalita:
Názov EZ: RA (006) / Revúca – ČS PHM
Názov lokality: ČS PHM
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti
ďalšieho využitia územia.

4. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné
okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne
nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. Orgány územného
plánovania sú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „geologický zákon“) 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, list 37 – 13 Revúca), ktorý je prístupný na mapovom
serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava.
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Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových
deformáciách: http://apl.geology.sk/atlassd/ a http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.

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

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

6. 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 zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
stredného 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.

Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie. Informácie o existencii výhradných ložísk,
evidovaných skládok odpadov, environmentálny záťaží, potenciálnych zosuvov a radónového rizika v
katastrálnom území Revúca, zobrazenými aj na mapách sú uvedené v časti A „Analytická časť“, bode 10.5
„Stresové javy a znečistenie životného prostredia, predloženého strategického dokumentu. Podmienky na
zabezpečenie ochrany výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov a výskytom radónového rizika tunajší úrad
zapracoval do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

3. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č.
10412/2022/ODDUPZP-2 zo dňa 24. 10. 2022:

Predložený strategický dokument nie je v rozpore s Územným plánom veľkého územného celku
Banskobystrický
kraj (ďalej len "ÚPN VÚC BBK") v platnom znení.
Pri projektovej príprave a realizácii aktivít uvedených v strategickom dokumente je nutné rešpektovať
Záväznú časť Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov v
zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len "stavebný
zákon") a to najmä záväzné regulatívy:
1.7.1. podporovať vzťah urbárnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii
funkčných vzťahov mesta a vidieka v znení prírodných a kultúrnohistorických a urbanisticko-
architektonických daností, pričom pri ich rozvoji zohľadniť koordinovaný proces prepojenia sektorových
strategických a rozvojových dokumentov
2.2.10. stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd a ich ochranu uskutočňovať ako ochranu hospodársko-
sociálneho potenciálu štátu aj ako súčasť ochrany prírodného a životného prostredia
3.2.1. zabezpečiť ochranu plošného rozsahu existujúcej verejnej zelene a parkov v sídlach a budovaním
nových plôch zelene zabezpečiť zvyšovanie jej podielu na jedného obyvateľa a kvality životného
prostredia
4.5. Rešpektovať platné územné systémy ekologickej stability
4.10. Rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky ako limitujúci faktor urbanistického rozvoja
územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným
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potenciálom, poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia a osobitné
opatrenia na zvýšenie jej produkčnej činnosti,
5.1. Rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja
predovšetkým chrániť najcennejšie objekty a súbory objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie
do kategórie pamiatkových území pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón, pamiatkových objektov a
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vrátane ich vyhlásených ochranných pásiem, chrániť ich a
využívať v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Banskobystrický samosprávny kraj aktuálne obstaráva zmeny a doplnky platného ÚPN VÚC BBK, ktoré sú
v etape vyhodnotenia pripomienok podľa §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku.

Banskobystrický samosprávny kraj nepožaduje strategický dokument ďalej posudzovať podľa zákona
24/2006 Z. z.

Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie a požiadavky vyplývajúce zo stanoviska zapracoval
do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania
(ďalej len „OÚ BB, OVaBP“), list č. OU-BB-OVBP1-2022/034070-002-BD zo dňa 17. 10. 2022:

OÚ BB, OVaBP konštatuje, že:
- obsah a štruktúra oznámenia o strategickom dokumente je v súlade s prílohou č. 2 zákona č. 24/2006
Z. z.
- 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. Mesto Revúca má platný a záväzný územný plán mesta, ktorým je Územný
plán mesta Revúca, schválený dňa 16.02.2000 uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Revúca č.
104/2000 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie.

5. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (ďalej len „OÚ
Revúca, OSoŽP - ŠVS“), list č. OU-RA-OSZP-2022/001043-002 zo dňa 17. 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.
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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.

6. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva, list č. OU-RA-OSZP-2022/001038-002 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 strategický dokument posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie. Požiadavku na súlad jednotlivých projektov s
Programom odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja tunajší úrad zapracoval do výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

7. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (ďalej
len „OÚ Revúca, OSoŽP – OO“), list č. OU-RA-OSZP-2022/001036-002 zo dňa 20. 10. 2022:

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.
Tunajší úrad 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.

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len „orgán verejného
zdravotníctva“), list č. A/2022/01544 zo dňa 20. 10. 2022:

Orgán verejného zdravotníctva s ú h l a s í s návrhom žiadateľa Mesta Revúca Námestie Slobody 13/17,
050 08 Revúca, IČO: 00 328 693 zo dňa 12.10.2022, oznámenie o strategickom dokumente „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Revúca na roky 2023 – 2027 s výhľadom do roku 2030“.
Orgán verejného zdravotníctva nemá k predloženému návrhu žiadne pripomienky.

Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie.

9. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií list č. OU-RS-
OCDPK-2022/016209-002 zo dňa 17. 10. 2022:

Podľa Vami predloženého oznámenia o strategickom dokumente sa v dotknutom území nachádzajú
nami sledované záujmy – regionálna cesta II/532, III/2845 a III/2844 v k. ú. Revúca a k. ú. Revúčka. K
predloženému oznámeniu
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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.

10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Revúcej, list č. ORHZ-RA-2022/000136-002
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 Revúca na roky 2023 – 2027 s výhľadom do roku 2030“ pre navrhovateľa: Mesto Revúca, Námestie
slobody 13/17, 050 80 Revúca z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych
vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie.

11. 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-2022/001042-002 zo dňa 17. 10. 2022:

Približne 5 km severozápadne od Revúcej sa nachádza Národný park Muránska planina. Z maloplošných
chránených území sa na území mesta nachádza prírodná rezervácia Hodošov les, chránený areál Lúka
pod cintorínom a chránený areál Lúky pod Úkorovou. Do územia mesta čiastočne zasahuje aj Chránené
vtáčie územie Muránska planina – Stolica. Z území európskeho významu sa tu nachádza ÚEV Stolica
a ÚEV rieka Muráň s prítokmi. V bezprostrednom okolí mesta sa tiež nachádza niekoľko regionálne
významných mokradí.
Navrhované aktivity smerujúce k naplneniu cieľov PHSR budú realizované v zmysle platnej legislatívy
SR v oblasti ochrany prírody a krajiny, čím budú rešpektovať jednotlivé stupne ochrany v riešenom a
dotknutom území. 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.
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.

12. Obvodný banský úrad v Košiciach list č. 1177-3093/2022 zo dňa 21. 10. 2022:

V katastrálnom území mesta Revúca sa nachádza určené chránené ložiskové územie (ďalej len „CHLÚ“)
a dobývací priestor (ďalej len „DP“) „Revúca“, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska
tehliarske suroviny a určené CHLÚ a DP „Revúčka“, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska
nerudy (živce) proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a využívania. V súčasnosti sú tieto
výhradné ložiská bez určenej organizácie.
Za predpokladu rešpektovania a ochrany vyššie spomínaných CHLÚ a DP Obvodný banský úrad v
Košiciach k strategickému dokumentu mesta Revúca nemá pripomienky.
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Úrad zároveň netrvá na posudzovaní predmetného strategického dokumentu podľa zákona NR SR č.
24/2006 Z. z.

Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie.

13. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát (ďalej len „OÚ BB,
OOP - pozemkový referát“) list č. OU-BB-OOP6-2022/034142-002/6GJ zo dňa 02. 11. 2022:

Vzhľadom na všeobecný charakter dokumentu bez konkrétneho spôsobu realizácie navrhovaných
aktivít, 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.

14. 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-
OSZP1-2022/034339-004 zo dňa 07. 11. 2022:

Katastrálne územie mesta Revúca a jeho mestskej časti Revúčka sa nachádza vo „voľnej krajine“, pre
ktorú platí 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody. V katastrálnom území mesta Revúca a
Revúčka sa nachádzajú tieto záujmy ochrany prírody a krajiny:
- Maloplošné chránené územia: Prírodná rezervácia Hodošov les, Chránený areál Lúka pod cintorínom,
Chránený areál Lúky pod Ukorovou,
- Územia európskeho významu patriace do sústavy chránených území NATURA 2000: SKUEV0285
Alúvium Muráňa, SKUEV2285 Alúvium Muráňa, SKUEV0018 Lúka pod cintorínom, SKUEV0002 Lúky
pod Ukorovou.
Do katastrálneho územia Revúčka čiastočne zasahuje aj chránené vtáčie územie SKCHVU017Muránska
planina- Stolica, ktoré je zároveň aj územím európskeho významu SKUEV0203 Stolica.

V katastrálnom území Revúca sa nachádzajú dve skupiny chránených stromov a to Lipy v Revúcej pri
štátnej ceste a Stromy v Revúcej (pagaštany v mestskom cintoríne).

Okresný úrad v sídle kraja má nasledovné pripomienky k oznámeniu o strategickom dokumente „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Revúca na roky 2023-2027“:
1. V kapitole 17 Súlad so strategickými dokumentmi (prioritami a cieľmi) vyššej úrovne k bodom:
- RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských
oblastiach a zníženia všetkých foriem znečistenia,
- 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách.
Okresný úrad v sídle kraja navrhuje pri realizácii týchto aktivít dbať na vysadenie pôvodných domácich
druhov drevín (stromov a krov) a nevysádzať invázne a invázne sa správajúce dreviny (sumach
pálkový Rhus typhina, pajaseň žiazkatý Ailanthus altissima, agát biely Robinia pseudoacacia, javorovec
jaseňolistý Negundo aceroides, beztvarec krovitý Amorpha fruticosa, kustovnica cudzia Lycium barbarum,
čremcha neskorá Padus serotina a iné).
- 2.7.3 Podpora biologickej a krajinnej diverzity a kvality ekosystémových služieb, prostredníctvom
udržovania a budovania zelenej a modrej infraštruktúry a prevencie a manažmentu inváznych
nepôvodných druhov – Okresný úrad v sídle kraja navrhuje pri budovaní zelenej a modrej infraštruktúry
zabezpečiť konektivitu krajiny využívaním pôvodných domácich druhov drevín a bylín.
2. V kapitole 17 Súlad so strategickými dokumentmi (prioritami a cieľmi) vyššej úrovne k bodu 2.7.5
Zabezpečenie kontinuity vodných tokov a ich revitalizácie za účelom podpory biodiverzity: Okresný
úrad v sídle kraja nemôže identifikovať strety záujmov z hľadiska výskytu území európskeho významu



11 / 12

SKUEV0285 a SKUEV2285 Alúvium Muráňa vzhľadom na absentujúcu lokalizáciu aktivity, avšak
odporúčame pri ich umiestňovaní každú aktivitu mimo zastavaného územia mesta Revúca vopred
konzultovať so Správou Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej.
3. V oblasti rozvoja Atraktívne mesto v Opatrení 8. optimálnych využitím prírodného, kultúrno-historického
a ľudského potenciálu podporiť rozvoj cestovného ruchu: Okresný úrad v sídle kraja navrhuje pri budovaní
turistických a náučných chodníkov, cyklotrás a ekotrás vrátane podpornej infraštruktúry, tieto aktivity
plánovať mimo chránených území resp. trasy konzultovať s odbornou organizáciou ochrany prírody.
4. V oblasti rozvoja Prosperujúce mesto je plánovanou aktivitou Pripraviť a realizovať projekt vybudovania
prechodu pre chodcov ponad rieku Zdychava v záujme zvýšenia bezpečnosti občanov Okresný úrad
v sídle kraja upozorňuje, že rieka Zdychava je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0285 a
SKUEV2285 Alúvium Muráňa. Preto pri realizácii uvedenej aktivity je potrebné zohľadniť túto skutočnosť,
keďže v strategickom dokumente nie je uvedená záujmová lokalita.
5. V oblasti rozvoja Prosperujúce mesto k plánovanej aktivite Zhodnotiť návrhy na vytvorenie pešej zóny
v centre mesta a v oblasti rozvoja Zdravé mesto k plánovaným aktivitám Vytvoriť nové oddychové plochy
s plánovanou výsadbou drevín: Okresný úrad v sídle kraja navrhuje pri realizácii tejto aktivity pri návrhoch
parkovej zelene uprednostniť vysádzanie pôvodných druhov drevín a nevysádzať invázne a invázne sa
správajúce dreviny.

Okresný úrad v sídle kraja nepožaduje pokračovať v procese posudzovania oznámenia o strategickom
dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Revúca na roky 2023-2027“.

Vyjadrenie tunajšieho úradu:
Tunajší úrad zobral uvedené stanovisko na vedomie a požiadavky vyplývajúce zo stanoviska zapracoval
do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k zverejnenému oznámeniu nevyjadrila.

Tunajší úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie ako aj návrh strategického dokumentu
z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, úrovne spracovania a kritérií pre
zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k
oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. K oznámeniu bolo tunajšiemu úradu doručených 14
stanovísk dotknutých orgánov. Zo strany dotknutých orgánov neboli vznesené pripomienky a 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. Ani
jeden z dotknutých orgánov nepožadoval predkladaný strategický dokument posudzovať podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. Jedná sa o strategický dokument podľa § 4 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý
určuje využitie malých území na miestnej úrovni. 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.
Pri rozhodovaní tunajší úrad nezistil žiadne významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva.
Na základe uvedeného tunajší rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Revúca na roky 2023 – 2027
s výhľadom do roku 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 posudzovania strategických
dokumentov nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov a preto sa voči tomuto rozhodnutiu nemožno odvolať.
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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
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