OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Lučenec

OU-LC-OSZP-2021/006266-032

21. 07. 2021

Rozhodnutie
ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA
Výrok
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 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 a podľa § 3 ods. 1
písm. e) a § 4 ods.1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 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 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 ( ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“), na základe oznámenia o vypracovaní strategického
dokumentu: „Územný plán mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 14“, ktorý predložil obstarávateľ Mesto Fiľakovo,
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO 00 316 075, po ukončení zisťovacieho konania toto
r o z h o d n u t i e z o z i s ť o v a c i e h o k o n a n i a:
Navrhovaná zmena strategického dokumentu „Územný plán mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 14“
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Navrhovanú zmenu územnoplánovacej dokumentácie je možné prerokovať a schváliť
podľa osobitných predpisov.
Z doručených stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu vyplynuli
pripomienky a požiadavky, ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať v ďalšom procese spracovania a schválenia
navrhovaného dokumentu, resp. ktoré bude potrebné uplatniť v ďalšom povoľovacom konaní podľa osobitných
predpisov:
- Evidované skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
- Environmentálne záťaže (najmä: názov EZ: LC (001) / Fiľakovo – NAFTEX – časť bývalého Kovosmaltu; Názov
EZ: LC (1883) / Fiľakovo – Rušňové depo, Cargo a. s. ; Názov EZ: LC (001) / Fiľakovo – ČS PHM) dostatočne
zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
- Evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o)
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii, nakoľko negatívne ovplyvňujú
možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.
- V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom
prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe.
- V územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť radónové riziko a vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom stredného radónového rizika, ktoré 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
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a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a
obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
- Predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou
ÚPN VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja.
- Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma.
- Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, pešie chodníky, atď.) navrhnúť v súlade
s aktuálne platnými STN a technickými predpismi.
- Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného
dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- Rešpektovať ochranné pásmo cesty I/71 (50 metrov od osi vozovky) a zmeny funkčného využitia navrhovať
zásadne mimo uvedeného ochranného pásma.
- Navrhovanú lokalitu „A“, ktorá sa nachádza v ochrannom pásme existujúcej cesty I/71, upraviť tak, aby bola
rešpektované ochranné pásmo existujúcej cesty.
- Akékoľvek dopravné pripojenia na cesty prvej triedy riešiť na základe aktuálne platných STN a technických
predpisov (bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov),
dopravno-inžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej cestnej siete, autorizovaným
inžinierom pre dopravné stavby.
- Pri navrhovanej lokalite „A“ vyznačiť (aspoň orientačne) návrh dopravného pripojenia, tak aby bola rešpektovaná
najmenšia prípustná vzdialenosť križovatiek podľa aktuálne platnej STN 73 6101.
- V blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami
dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov.
- Rešpektovať záväzné regulatívy a verejnoprospešné stavby Záväznej časti ÚPN VÚC BBK, ktoré majú priamu
väzbu na územný rozvoj mesta Fiľakovo a zosúladiť ÚPD so Záväznou časťou ÚPN VÚC BBK v platnom znení
v zmysle § 25 ods. 6 stavebného zákona.
- Rešpektovať trasu cesty I/71 v úseku Lučenec - Fiľakovo – Maďarsko, trasu hlavného skupinového vodovodu
Hriňová - Lučenec – Fiľakovo a rezervovať priestor pre výhľadový hlavný prívod pitnej vody v zmysle regulatívov
6.1.10., 6.1.47., 7.1.1. a 7.1.14. Záväznej časti ÚPN VÚC BBK v platnom znení.
- Do grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zapracovať trasy jestvujúceho hlavného SKV HLF a koridoru
navrhovaného hlavného SKV HLF (trasovanie je v ÚPD mesta Fiľakovo potrebné bližšie priestorovo zadefinovať)
v zmysle záväzných regulatívov 7.1.1. a 7.1.14., Záväznej časti ÚPN VÚC BBK v platnom znení.
- Rešpektovať požiadavky § 27 zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z.
- Aplikovať podmienky všeobecnej ochrany prírody a krajiny (§ 3 až § 10 zákona č. 543/2002 Z.z.).
- Minimalizovať zásah do brehovej vegetácie vodných tokov a prípadný výrub drevín pri vodných tokoch realizovať
v zmysle § 47 zákona, ako aj v súčinnosti so správcom toku. Na obidvoch lokalitách ponechať nezastavané vodné
toky (napr. C KN 3891/1, 4140/1), na ich brehoch ponechať funkčnú (dostatočnú) brehovú vegetáciu s prezenciou
mozaikovitej nelesnej drevinovej vegetácie autochtónnych drevín. Na tokoch nevytvárať umelé bariéry zabraňujúce
migrácii vodných organizmov.
- V celom rozsahu rešpektovať územný systém ekologickej stability a jeho prvky. V súlade s § 3 zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny“) je každý povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať
sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného
prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“). Vytváranie a
udržiavanie ÚSES je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť,
ktorou môžu ohroziť alebo narušiť ÚSES, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu
a udržiavaniu. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek
alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich
poškodenia a ničenia a zároveň sú povinní tieto opatrenia zahrnúť do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej
dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.
- Zabezpečiť v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ochranu prirodzeného
druhového zloženia ekosystémov zahŕňajúcu reguláciu rozširovania nepôvodných druhov (Čl. 10 nariadenia
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 20. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie šírenia
inváznych nepôvodných druhov) a sledovanie ich výskytu, veľkosti populácií a spôsobu ich šírenia.
- V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vlastník alebo správca pozemku (ak je pozemok
v užívaní inej osoby ako je vlastník a správca, tak má tieto povinnosti užívateľ pozemku) povinný za podmienok a
spôsobom ustanoveným ministerstvom vykonávacím predpisom (Príloha č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov - spôsoby odstraňovania
inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Európskej únie a inváznych nepôvodných druhov
rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky), odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy
uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie (zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín
Príloha č. 1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov
vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu.
- Pri vykonávaní činnosti, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných druhov uvedených
v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie do životného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych
nepôvodných druhov v životnom prostredí, je v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente
introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný každý prijať
opatrenia na zamedzenie takého úniku alebo šírenia.
- Zabezpečiť priebežnú mechanickú resp. kombinovanú elimináciu (odstránenie) vyskytujúcich sa jedincov druhu
rodu krídlatka syn. pohánkovec (Fallopia sp.) v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov uvedené v Prílohe č. 2 a zároveň realizovať
opatrenia proti jej ďalšiemu šíreniu. Nakoľko sa jedná o druh rozmnožujúci sa vegetatívne, ktorý rastie v okolí
vodného toku je vhodným spôsobom jeho odstraňovania vykopávanie a vyberanie jednotlivých rastlín zo substrátu
tak, že nedôjde k odlomeniu ich častí, ktoré sú schopné regenerovať a zakoreniť. Pri chemickej eliminácii druhu
rodu Fallopia sp. je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať
na jeseň do príchodu mrazov. Následne je potrebné ošetrený porast ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť.
Na odstraňovanie jedincov druhu rodu Fallopia sp. využiť autorizované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy),
ktoré sú účinné pre biologickú skupinu dvojklíčnolistových rastlín, za dodržania ustanovení podľa osobitného
predpisu (vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatrenia na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných
a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu
rastlín) pri jeho aplikácii. Použitý herbicíd musí byť zvolený tak, že nespôsobí úhyn vodných organizmov v okolí
jeho aplikácie a tiež je potrebné zvážiť aj negatívny vplyv na okolité druhy.
- U jednotlivo sa vyskytujúcich jedincoch invázneho nepôvodného druhu rodu Solidago sp. v súlade s Prílohou
č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych
nepôvodných druhov - spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy
Európskej únie a inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky uvedené
v zozname Slovenskej republiky ako biologická skupina dvojklíčnolistých trvácich druhov rozmnožujúcich sa
generatívne aj vegetatívne zabezpečiť ich odstraňovanie vykopávaním, aplikáciou horúcej pary, vytrhávaním,
kosením. Nakoľko sa jedná o druh rozmnožujúci sa aj generatívnym spôsobom je potrebné zrealizovať zásah pred
alebo v čase kvitnutia druhu, zásadne pred začiatkom tvorby semien.
- V prípade ďalšieho zistenia výskytu inváznych druhov rastlín a ich šírenia okresný úrad, odbor starostlivosti
o životné prostredie v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a
šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariadi vo vzťahu k inváznym
nepôvodným druhom uvedeným v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie osobe podľa § 3 ods. 2
zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vykonanie opatrení na rýchlu eradikáciu bezodkladne na základe vlastného zistenia
alebo po doručení návrhu Štátnej ochrany prírody SR na ich vykonanie.
- Vykonať opatrenia k zamedzeniu ďalšieho šírenia inváznych druhov uvádzaných v Prílohe č. 2 Nariadenia vlády
SR č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej
republiky.
- Zabezpečiť ochranu drevín (stromov a kríkov) tvoriacich súčasť verejnej zelene (§ 47 ods. 1 zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny) a zabezpečiť podmienky pre ich optimálny rozvoj v súlade s § 22 vyhlášky č.
170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- Dbať na dodržanie všeobecnej ochrany prírody a krajiny a všeobecnej ochrany rastlín a živočíchov v zmysle § 3 a
§ 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a ochrany chránených druhov rastlín a chránených druhov
živočíchov v súlade s § 34 a § 35 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.“
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- Dodržať cestné ochranné pásmo cesty III/2673 podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) a podľa § 15 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon
- Rešpektovať odvodňovací kanál 01 (evid. č. 5404 080 001) a odvodňovací kanál (evid.č. 5305 006 001), pri
spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie a realizácii výstavby.
- Prípadné vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do kanála konzultovať s odborom správy a prevádzky
Hydromeliorácie, š.p..
- Pri plánovaní umiestnenia zariadení na nakladanie s nie nebezpečnými odpadmi prihliadať na platnú legislatívu
odpadového hospodárstva tj. zákona o odpadoch, ktorým sa jednotlivé prevádzky zariadení povoľujú do prevádzky.
- Rešpektovať pobrežné pozemky bezmenného drobného vodného toku § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z.z.“).
- Rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov podľa „STN 75 2102 Úpravy riek a potokov“, časť č. 13 ochranné
pásma.
- Zabezpečiť ochranu inundačných území tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle § 20
ods. 5 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
- Navrhovať činnosti, v dôsledku ktorých nedôjde k zhoršeniu súčasného stavu útvaru povrchových a podzemných
vôd.
- Rešpektovať navrhnuté protipovodňové opatrenia ochrany intravilánu mesta. (V rámci vypracovaných
koncepčných materiálov vodného hospodárstva a strednodobých investičných plánov sa v lokalite Fiľakovo
uvažuje s investíciami na úseku úprav odtokových pomerov a protipovodňovej ochrany. Geografická oblasť
SKI004FD Klatov – Fiľakovo a Vyhliadka - Fiľakovo je zahrnutá v návrhu Plánu manažmentu povodňového
rizika čiastkového povodia Ipeľ (aktualizácia) vypracovaného v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady
č. 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami,
ktorý je v súčasnosti v procese posudzovania. Navrhnuté sú protipovodňové opatrenia ochrany intravilánu mesta
tak, aby sa zabezpečila ochrana pre prietok Q100 s bezpečnosťou. Požadujeme rešpektovať navrhovanú stavbu
protipovodňových opatrení. Jej realizácia je podmienená získaním finančných prostriedkov z Operačného programu
kvalita životného prostredia).
Odôvodnenie
Obstarávateľ, Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO: 00 316 075 predložil na Okresný úrad Lučenec,
odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. dňa 18.06.2021 oznámenie o vypracovaní
strategického dokumentu.
Predmetom riešenia je zmena funkčných plôch v dvoch lokalitách:
Lokalita A – v mestskej štvrti 8 - Pisárova pustatina
- rozšírenie jestvujúceho areálu v križovatke I/71 a Družstevnej ulice vo funkčnej ploche skladov a drobnej výroby na
plochy účelovej vybavenosti – objekty obchodných reťazcov a na územie drobnej výroby a skladov – čerpacia stanica
PHM. Umiestnenie uvedených funkčných plôch je vo väzbe na kompaktnú zástavbu sídla s výhodným dopravným
napojením pre spádové územie a pre obyvateľov mesta bez zvýšenia dopravného zaťaženia jestvujúcich mestských
komunikácií. Predpoklad vzniku nových pracovných príležitostí v počte 20 zamestnancov.
- Lokalita A sa nachádza na parcele E-KN č. 523/1.
- Pre efektívnejšie využitie územia sa súčasné plochy skladov a drobnej výroby menia a rozšíria na plochy účelovej
vybavenosti (objekty obchodných reťazcov a na územie drobnej výroby a skladov – čerpacia stanica pohonných
hmôt). Riešenie lokality vyžaduje záber ornej pôdy v rozsahu 2,568 ha vo väzbe na súčasné zastavané plochy drobnej
výroby a skladov.
Lokalita B – v mestskej štvrti 7 – Juh mesta
Jedná sa o zmenu zo súčasných plôch skladov a drobnej výroby na funkčné plochy účelovej vybavenosti s príslušným
zázemím. Predpoklad vzniku nových pracovných príležitostí v počte cca 20 zamestnancov. Investičným zámerom sú
plochy a objekty obchodných reťazcov s príslušným zázemím pre obyvateľov mesta a širšieho spádového územia.
Umiestnenie účelovej vybavenosti vo väzbe na športový areál zvýši atraktivitu a efektívnejšie využitie súčasných
funkčných plôch navrhovaných vo schválenom územnom pláne. Umiestnenie účelovej vybavenosti vo väzbe na
športový areál zvýši atraktivitu a efektívnejšie využitie súčasných funkčných plôch navrhovaných v schválenom
územnom pláne.
Lokalita B sa nachádza na parcelách E-KN č. 1509/1 a 1509/2.
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Strategický dokument podľa § 4 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní
strategických dokumentov, ktoré tunajší úrad vykonal podľa § 7 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z..
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-LCOSZP-2021/005462-002 až 4 zo dňa 21.06.2021 rozoslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu podľa
§ 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým
obciam.
Príslušný orgán zverejnil v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. oznámenie na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-filakovo-zmeny-doplnky-c-14
dňa 21.06.2021.
V súlade s § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. doručili Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné
prostredie ako príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (list č. 5566/2021-5.3 34113/2021 zo dňa 24.06.2021
doručeným 25.06.2021) dáva nasledovné stanovisko:
„1. V katastrálnom území mesta Fiľakovo (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Ratka – Chrastie I – stavebný kameň (4021)“, ktoré využíva sillar, s.r.o.,
Lučenec,
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Fiľakovo - Chrastie I – stavebný kameň (4521)“, ktoré využíva BASALT
STONE, s.r.o., Banská Bystrica,
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Ratka (odhadom preskúmanosť) – stavebný kameň (4609)“, ktoré využíva
AGRO RÁTKA, s.r.o., Ratka.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.
2. V predmetnom území sú evidované dve odvezené skládky, osem upravených skládok a dve opustené skládky bez
prekrytia 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
nasledovné environmentálne záťaže:
I.
Identifikátor EZ: SK/EZ/LC/1883
Názov EZ: LC (1883) / Fiľakovo - Rušňové depo, Cargo a.s.
Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a.s.
Druh činnosti: železničné depo a stanica;
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
II.
Identifikátor EZ: SK/EZ/LC/366
Názov EZ: LC (001) / Fiľakovo - NAFTEX - časť bývalého Kovosmaltu
Názov lokality: NAFTEX - časť bývalého Kovosmaltu
Druh činnosti: energetika
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
III.
Identifikátor EZ: SK/EZ/LC/1293
Názov EZ: LC (001) / Fiľakovo - ČS PHM
Názov lokality: ČS PHM
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM;
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita
Pravdepodobná a potvrdená environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho
využitia.
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4. V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej
mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa
§ 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
V katastrálnom území mesta Fiľakovo je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívnej svahovej deformácie.
Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovanej svahovej deformácie, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie
existujúcich zosuvov. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi
antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až
nestabilných území. Územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50
000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území 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 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:
a) výskyt aktívnych svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom
aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
b) stredné radónové riziko. 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 MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.“
2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (list č. 27333/2021/OSD/78763 zo dňa 25.06.2021
doručeným 29.06.2021) má k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu nasledovné požiadavky a
pripomienky:
„- predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou
ÚPN VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja;
- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
- všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky, atď.) je potrebné navrhnúť v
súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;
- na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného
platným územným plánom obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva
dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
- podotýkame, že podľa § 11 ods. 2 cestného zákona je v cestných ochranných pásmach zakázaná alebo obmedzená
činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich. V súvislosti s
uvedeným nesúhlasíme s tou časťou navrhovanej lokality „A“, ktorá sa nachádza v ochrannom pásme existujúcej
cesty I/71. Žiadame rešpektovať ochranné pásmo cesty I/71 (50 metrov od osi vozovky) a zmeny funkčného využitia
navrhovať zásadne mimo uvedeného ochranného pásma;
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- akékoľvek dopravné pripojenia na cesty prvej triedy žiadame riešiť na základe aktuálne platných STN a technických
predpisov (bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie
- odlišné od STN a technických predpisov), dopravno-inžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnosti
dotknutej cestnej siete, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby. V tejto súvislosti žiadame najmä pri
navrhovanej lokalite „A“ vyznačiť (aspoň orientačne) návrh dopravného pripojenia, tak aby bola rešpektovaná
najmenšia prípustná vzdialenosť križovatiek podľa aktuálne platnej STN 73 6101;
- v blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi
účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov.“
3. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia (list č. 08771/2021/
ODDUPZP-2 zo dňa 30.06.2021, doručeným 30.06.2021) dáva nasledovné stanovisko:
„1. Rešpektovať záväzné regulatívy a verejnoprospešné stavby Záväznej časti ÚPN VÚC BBK, ktoré majú priamu
väzbu na územný rozvoj mesta Fiľakovo a zosúladiť ÚPD so Záväznou časťou ÚPN VÚC BBK v platnom znení
v zmysle § 25 ods. 6 stavebného zákona.
2. Rešpektovať trasu cesty I/71 v úseku Lučenec - Fiľakovo – Maďarsko, trasu hlavného skupinového vodovodu
Hriňová - Lučenec – Fiľakovo a rezervovať priestor pre výhľadový hlavný prívod pitnej vody v zmysle regulatívov
6.1.10., 6.1.47., 7.1.1. a 7.1.14. Záväznej časti ÚPN VÚC BBK v platnom znení.
3. Do grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zapracovať trasy jestvujúceho hlavného SKV HLF a koridoru
navrhovaného hlavného SKV HLF (trasovanie je v ÚPD mesta Fiľakovo potrebné bližšie priestorovo zadefinovať)
v zmysle záväzných regulatívov 7.1.1. a 7.1.14., Záväznej časti ÚPN VÚC BBK v platnom znení.
K predloženému strategickému dokumentu po splnení našich požiadaviek nemáme pripomienky a nepožadujeme
posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní.“
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja ( list č. OU-BB-OSZP1-2021/017347-004 zo dňa 06.07.2021, doručeným
07.07.2021) – dáva nasledovné stanovisko :
„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 za predpokladu
dodržania týchto podmienok: 1. Minimalizovať zásah do brehovej vegetácie vodných tokov. Na obidvoch lokalitách
ponechať nezastavané vodné toky (napr. C KN 3891/1, 4140/1), na ich brehoch ponechať funkčnú (dostatočnú)
brehovú vegetáciu s prezenciou mozaikovitej nelesnej drevinovej vegetácie autochtónnych drevín. Na tokoch
nevytvárať umelé bariéry zabraňujúce migrácii vodných organizmov. 2. Navrhovať preventívne opatrenia proti
šíreniu inváznych druhov rastlín v záujme ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov v území. 3.
Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie prác .“
5. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č.
OU-LC-OSZP-2021/06837-1 zo dňa 19.07.2021, doručený dňa 20.07.2021): dáva nasledovné stanovisko: „Okresný
úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnok č. 14“
ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nepožaduje
posudzovať ďalej strategický dokument podľa zákona č. 24/2006 Z.z., vzhľadom na plánované funkčné využitie
predmetného územia. Realizáciu zámeru odporúčame riešiť pripomienkovaním v územnom a stavebnom konaní.
S plánovaným umiestnením prevádzkovania zariadení na nakladanie s nie nebezpečnými odpadmi prihliadať na
platnú legislatívu odpadového hospodárstva tj. zákona o odpadoch, ktorým sa jednotlivé prevádzky zariadení
povoľujú do prevádzky.“
6. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OU-LCOSZP-2021/007143-1 zo dňa 20.07.2021): dáva nasledovné stanovisko:
„Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy dotknutý
podľa § 6 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov k predloženému strategickému dokumentu „Územný plán mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky
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č. 14“ dáva z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd a vodných pomerov súhlasné stanovisko pri
rešpektovaní požiadaviek vodného zákona, vyhlášky č. 200/2018 Z.z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich
látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita,
Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, Zákona
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach, Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a ostatných súvisiacich platných
právnych predpisov a noriem ako aj za rešpektovania oprávnených požiadaviek správcu povodia (SVP, š.p., OZ
Banská Bystrica), verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (StVPS, a.s., Banská Bystrica) a hydromelioračných
zariadení (Hydromeliorácie, š.p. Bratislava).
Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku zo dňa 06.07.2021 č. CS SVP
OZ BB 21/2021/72-39220.
Vzhľadom na to, že sa navrhovaným využitím územia podľa predloženého strategického dokumentu „Územný plán
mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 14“ neočakávajú významné negatívne vplyvy na podzemné a povrchové
vody, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy
nepožaduje, aby zámer bol ďalej posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
7. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia - (list č. OU-LCOSZP-2021/006667-1 zo dňa 12.07.2021, doručeným 14.07.2021): nemá námietky k navrhovanému strategickému
dokumentu a nevyžadujeme činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
8. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č.
OU-LC-OSZP-2021/006382-002 zo dňa 01.07.2021, doručeným 01.07.2021) : dáva nasledovné stanovisko:
„1. V celom rozsahu rešpektovať územný systém ekologickej stability a jeho prvky. V súlade s § 3 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny“) je každý povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať
sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného
prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“). Vytváranie a
udržiavanie ÚSES je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť,
ktorou môžu ohroziť alebo narušiť ÚSES, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu
a udržiavaniu. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek
alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich
poškodenia a ničenia a zároveň sú povinní tieto opatrenia zahrnúť do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej
dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.
2. Zabezpečiť v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ochranu prirodzeného
druhového zloženia ekosystémov zahŕňajúcu reguláciu rozširovania nepôvodných druhov (Čl. 10 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 20. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie šírenia
inváznych nepôvodných druhov) a sledovanie ich výskytu, veľkosti populácií a spôsobu ich šírenia.
3. V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vlastník alebo správca pozemku (ak je pozemok
v užívaní inej osoby ako je vlastník a správca, tak má tieto povinnosti užívateľ pozemku) povinný za podmienok a
spôsobom ustanoveným ministerstvom vykonávacím predpisom (Príloha č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov - spôsoby odstraňovania
inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Európskej únie a inváznych nepôvodných druhov
rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky), odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy
uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie (zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín
Príloha č. 1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov
vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu.
4. Pri vykonávaní činnosti, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných druhov uvedených
v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie do životného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych
nepôvodných druhov v životnom prostredí, je v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente
introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný každý prijať
opatrenia na zamedzenie takého úniku alebo šírenia.
5. Zabezpečiť priebežnú mechanickú resp. kombinovanú elimináciu (odstránenie) vyskytujúcich sa jedincov druhu
rodu krídlatka syn. pohánkovec (Fallopia sp.) v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú
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podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov uvedené v Prílohe č. 2 a zároveň realizovať
opatrenia proti jej ďalšiemu šíreniu. Nakoľko sa jedná o druh rozmnožujúci sa vegetatívne, ktorý rastie v okolí
vodného toku je vhodným spôsobom jeho odstraňovania vykopávanie a vyberanie jednotlivých rastlín zo substrátu
tak, že nedôjde k odlomeniu ich častí, ktoré sú schopné regenerovať a zakoreniť. Pri chemickej eliminácii druhu
rodu Fallopia sp. je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať
na jeseň do príchodu mrazov. Následne je potrebné ošetrený porast ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť.
Na odstraňovanie jedincov druhu rodu Fallopia sp. využiť autorizované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy),
ktoré sú účinné pre biologickú skupinu dvojklíčnolistových rastlín, za dodržania ustanovení podľa osobitného
predpisu (vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatrenia na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných
a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu
rastlín) pri jeho aplikácii. Použitý herbicíd musí byť zvolený tak, že nespôsobí úhyn vodných organizmov v okolí
jeho aplikácie a tiež je potrebné zvážiť aj negatívny vplyv na okolité druhy.
6. U jednotlivo sa vyskytujúcich jedincoch invázneho nepôvodného druhu rodu Solidago sp. V súlade s Prílohou
č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych
nepôvodných druhov - spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy
Európskej únie a inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky uvedené
v zozname Slovenskej republiky ako biologická skupina dvojklíčnolistých trvácich druhov rozmnožujúcich sa
generatívne aj vegetatívne zabezpečiť ich odstraňovanie vykopávaním, aplikáciou horúcej pary, vytrhávaním,
kosením. Nakoľko sa jedná o druh rozmnožujúci sa aj generatívnym spôsobom je potrebné zrealizovať zásah pred
alebo v čase kvitnutia druhu, zásadne pred začiatkom tvorby semien.
7. V prípade ďalšieho zistenia výskytu inváznych druhov rastlín a ich šírenia okresný úrad, odbor starostlivosti
o životné prostredie v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a
šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariadi vo vzťahu k inváznym
nepôvodným druhom uvedeným v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie osobe podľa § 3 ods. 2
zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vykonanie opatrení na rýchlu eradikáciu bezodkladne na základe vlastného zistenia
alebo po doručení návrhu Štátnej ochrany prírody SR na ich vykonanie.
8. Vykonať opatrenia k zamedzeniu ďalšieho šírenia inváznych druhov uvádzaných v Prílohe č. 2 Nariadenia vlády
SR č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej
republiky.
9. Zabezpečiť ochranu drevín (stromov a kríkov) tvoriacich súčasť verejnej zelene (§ 47 ods. 1 zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny) a zabezpečiť podmienky pre ich optimálny rozvoj v súlade s § 22 vyhlášky č.
170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
10. Dbať na dodržanie všeobecnej ochrany prírody a krajiny a všeobecnej ochrany rastlín a živočíchov v zmysle § 3
a § 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a ochrany chránených druhov rastlín a chránených druhov
živočíchov v súlade s § 34 a § 35 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.“
9. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-LCOCDPK-2021/006411-002 zo dňa 24.06.2021, doručeným 24.06.2021): súhlasí za nasledovných podmienok:
- „dodržať cestné ochranné pásmo cesty III/2673 podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) a podľa § 15 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), vyhlášky
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.“
10. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (list č. KPU BB-2021/12048-4/54610/PAV zo dňa 07.07.2021,
doručeným 12.07.2021): súhlasí do strategickým dokumentom.“.
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (list č.RUVZLC-574/6930/2021 zo dňa
30.06.2021-Kg, doručeným 02.07.2021) – vydal súhlasné záväzné stanovisko a pri riešení jednotlivých návrhov
(v lokalite A a B) v meste Fiľakove požaduje rešpektovať požiadavky § 27 zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky
MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č.
237/2009 Z. z. Predloženie dokladov bude riešené v rámci posudzovacej činnosti v územnom konaní stavieb.
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12. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Cerová vrchovina (list č. CHKO CV/233-003/2021
zo dňa 28.06.2021, doručeným 01.07.2021): dáva nasledovné stanovisko:
„Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny: Riešené územie sa nachádza v extraviláne mesta Fiľakovo v
krajine s 1. stupňom ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. Lokalita sa nenachádza v chránenom území
národného významu, ani v územiach NATURA 2000. Návrh zmien „Územného plánu Mesta Fiľakovo - Zmeny
a doplnky č.14“ nebude zasahovať do prvkov RÚSES, do genofondových lokalít, do biotopov a biocentier
regionálneho a nadregionálneho významu. Parcely č. C KN 3891/1, 4140/1 sú vodné plochy – na týchto parcelách
sa nachádzajú občasné malé vodné toky. Na brehu týchto malých tokov sa nachádza brehová vegetácia, mozaikovite
aj dreviny, najmä vŕba (Salix sp.). V okrajových častiach ornej pôdy sa nachádza antropicky ovplyvnená biocenóza,
prevažnú časť územia však pokrývajú kultúry na ornej pôde.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nepovažujeme za potrebné posudzovať Zámer strategického
dokumentu „Územný plán Mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 14“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody odporúčame udeliť súhlas na zmenu územnoplánovacej dokumentácie pri
zapracovaní nasledovných pripomienok. Pri územnom a stavebnom konaní odporúčame usmerniť a určiť bližšie
podmienky vo vyjadrení orgánu OP a K.
- Aplikovať podmienky všeobecnej ochrany prírody a krajiny (§ 3 až § 10 zákona č. 543/2002 Z.z.).
- Minimalizovať zásah do brehovej vegetácie vodných tokov a prípadný výrub drevín pri vodných tokoch realizovať
v zmysle § 47 zákona, ako aj v súčinnosti so správcom toku. Na obidvoch lokalitách ponechať nezastavané vodné
toky (napr. C KN 3891/1, 4140/1), na ich brehoch ponechať funkčnú (dostatočnú) brehovú vegetáciu s prezenciou
mozaikovitej nelesnej drevinovej vegetácie autochtónnych drevín. Na tokoch nevytvárať umelé bariéry zabraňujúce
migrácii vodných organizmov.
- V prípade nevyhnutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z., výruby drevín realizovať
od 1.októbra do konca februára kalendárneho roka.
- Navrhovať preventívne opatrenia proti šíreniu inváznych druhov rastlín v záujme ochrany prirodzeného druhového
zloženia ekosystémov v území (v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 543/2002 Z.z.).
- V prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle Vykonávacieho
nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných
druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014) a v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy
Slovenskej republiky (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych
nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŽP
SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.
- Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie prác (§ 35 zákona
č. 543/2002 Z. z.).“
13. Hydromeliorácie, štátny podnik (list č. 4268-2/120/2021 zo dňa 14.07.2021, doručeným dňa 19.07.2021):
vo svojom stanovisku odkazuje na vyjadrenie č. 3672-2/120/2021 zo dňa 12.07.2021 v ktorom dáva nasledovné
stanovisko: „Po preverení územnoplánovacej dokumentácie oznamuje, že na Lokalite – A – v mestskej štvrti
8 – Pisárova pustatina a na Lokalite B v mestskej štvrti 7 – Juh mesta v k.ú. Fiľakovo, riešených v návrhu
„Územného plánu mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 14“ neeviduje žiadne hydromelioračné zariadenia v správe
Hydromeliorácie, š.p.. Upozorňuje, že v blízkosti lokality B sa nachádza odvodňovací kanál (evid.č. 5305 006
001), ktorý bol vybudovaný v r. 1958 o celkovej dĺžke 2,000 km v rámci stavby „OP a JRD Biskupice“ v správe
Hydromeliorácie, š.p.. Odvodňovací kanál 1 (evid. Č. 5404 080 001) žiadame pri spracovávaní územnoplánovacej
dokumentácie a realizácii výstavby rešpektovať. Prípadné vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do kanála je
nutné konzultovať s odborom správy a prevádzky Hydromeliorácie, š.p..“
14. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (list č. CS SVP OZ BB 21/2021/72-39220 zo dňa
06.07.2021,doručený dňa 12.07.2021). dáva nasledovné stanovisko:
„Zmeny a doplnky č. 14 Územného plánu mesta Fiľakovo sa dotýkajú záujmov SVP, š.p. Odštepný závod Banská
Bystrica, nakoľko zmena funkčného využitia navrhovanej lokality ktorá je súčasťou mestskej štvrte č.7 – Juh mesta
je situovaná na pravej strane koryta drobného vodného toku bezmenného prítoku Klatov, ktorý je v správe SVP,
š.p. OZ Banská Bystrica.
Pri rozvojových aktivitách mesta vyplývajúcich z predmetných zmien a doplnkov požadujeme
z hľadiska záujmov vodného hospodárstva a ochrany vôd rešpektovať:
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Pobrežné pozemky bezmenného drobného vodného toku § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov podľa „STN 75 2102 Úpravy riek a potokov“, časť
č. 13 ochranné pásma.
Zabezpečiť ochranu inundačných území tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle § 20
ods. 5 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
Navrhovanými činnosťami nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasného stavu útvaru povrchových
a podzemných vôd.
V rámci vypracovaných koncepčných materiálov vodného hospodárstva a strednodobých investičných plánov
sa v lokalite Fiľakovo uvažuje s investíciami na úseku úprav odtokových pomerov a protipovodňovej ochrany.
Geografická oblasť SKI004FD Klatov – Fiľakovo a Vyhliadka - Fiľakovo je zahrnutá v návrhu Plánu manažmentu
povodňového rizika čiastkového povodia Ipeľ (aktualizácia) vypracovaného v zmysle Smernice Európskeho
parlamentu a Rady č. 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami, ktorý je v súčasnosti v procese posudzovania. Navrhnuté sú protipovodňové opatrenia ochrany
intravilánu mesta tak, aby sa zabezpečila ochrana pre prietok Q100 s bezpečnosťou. Požadujeme rešpektovať
navrhovanú stavbu protipovodňových opatrení. Jej realizácia je podmienená získaním finančných prostriedkov z
Operačného programu kvalita životného prostredia.
Pri spracovávaní ďalších stupňov riešenia rozvoja mesta je za oblasť vodného hospodárstva potrebné postupovať
podľa platných legislatívnych predpisov zákona č. 364/2004 Z. z., o vodách v znení neskorších predpisov, zákona
č. 7/2010 Z.z., o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ich vykonávacích vyhlášok. Pri návrhu
odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd požadujeme zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vôd.
Ďalšie stupne riešenia a nové skutočnosti vyplývajúce z navrhovaného strategického dokumentu
požadujeme predkladať na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica k vyjadreniu.“
15. Mesto Fiľakovo (list č. MSÚ-FIL-185/2021-36 zo dňa 02.07.2021, doručeným dňa 08.07.2021): dáva súhlasné
stanovisko.
16. Obec Šíd (list č. OcÚ Šíd-164/2021 zo dňa 30.06.2021, doručeným dňa 02.07.2021): stanovisko bez
pripomienok.
Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Okresný
úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných
prostriedkov, referát pôdohospodárstva, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, správa povodia horného Ipľa, Obec
Biskupice, Obec Belina, Obec Buzitka, Obec Ratka, Obec Fiľakovské Kováče, Obec Šávoľ, Obec Prša, Obec
Bulhary ani verejnosť sa v zákonom stanovenej lehote, ani ku dňu vydanie rozhodnutia nevyjadrili.
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán sa pri svojom rozhodovaní
zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách zainteresovaných orgánov a akceptoval opodstatnené
požiadavky a pripomienky.
Vzhľadom k tomu, že zo stanovísk dotknutých orgánov kompetentných posúdiť jednotlivé zložky ŽP nevyplynula
požiadavka na ďalšie posudzovanie, konajúci orgán v súlade s § 7 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. rozhodol tak ako je
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie
však upozorňuje, že konkrétna činnosť môže byť predmetom posudzovania podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z.z..
ZÁVER
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú
zmenu strategického dokumentu z hľadiska jej relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu, v
ktorom vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity, environmentálnych problémov a rizík vrátane vplyvov
na zdravie, ako aj rozsah potenciálnych vplyvov na hodnotné alebo citlivé oblasti v zmysle kritérií pre zisťovacie
konanie podľa § 7 a Prílohy č. 3 zákona č. 24/2006 Z.z a s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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KÓPIA
Z doručených stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu vyplynuli
pripomienky a požiadavky, ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať v ďalšom procese spracovania a schválenia
navrhovaného dokumentu, resp. ktoré bude potrebné uplatniť v ďalšom povoľovacom konaní podľa osobitných
predpisov, tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych zámerov podliehajúcich
posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
Upozornenie: Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006
Z.z. dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, 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. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10194

Doručuje sa
Mesto Fiľakovo (OVM), Radničná 562, 986 01 Fiľakovo, Slovenská republika
Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice, Slovenská republika
Obec Belina (OVM), Belina 194, 986 01 Fiľakovo, Slovenská republika
Obec Šíd, Šíd 37, 986 01 Šíd, Slovenská republika
Obec Buzitka, Buzitka 16, 985 41 Buzitka, Slovenská republika
Obec Ratka, Ratka , 986 01 Ratka, Slovenská republika
Obec Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovské Kováče, Slovenská republika
Obec Šávoľ, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ, Slovenská republika
Obec Prša, Prša 79, 985 41 Prša, Slovenská republika
Obec Bulhary, Bulhary 96, 986 01 Bulhary, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej
geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38 Lučenec 1
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlznské nivy 44, 827 15 Bratislava 212
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, Námestie republiky, 984 01 Lučenec 1
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstvby a bytovej politiky, odbor staroslivosti o životné prostredie, odbor
opravných prostriedkov - pozemkový referát, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote, Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota 1
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice
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KÓPIA
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica 1
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