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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

Podľa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 

Obstarávateľ: Mesto Rimavská Sobota 
Svätoplukova 389/9 
979 01 Rimavská Sobota 
IČO: 00319031 
DIČ: 2021230398 

Štatutárny zástupca: JUDr. Jozef Šimko 
047 56 214 44 
primator@rimavskasobota.sk 

Kontaktná osoba:  Ing. Peter Slovák, PhD. 
047 56 046 11 
peter.slovak@rimavskasobota.sk 

 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

Názov: Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského 
rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR Rimavská Sobota) 

Charakter: IÚS UMR Rimavská Sobota je spoločná komplexná 
rozvojová stratégia mestskej funkčnej oblasti  UMR 
Rimavská Sobota. Je to strategický dokument, ktorý 
integruje všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity 
v území. Spracováva sa ako Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja v spolupráci so sociálno-
ekonomickými partnermi v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. 
o podpore  regionálneho rozvoja  v znení neskorších 
predpisov. IÚS UMR Rimavská Sobota je základnou 
stratégiou pre zabezpečenie integrovaného územného 
rozvoja podporovaného územnými nástrojmi EÚ, vrátane 
integrovaných územných investícií. 
  
Základným nástrojom implementácie IÚS UMR Rimavská 
Sobota sú Integrované projektové balíčky, ktoré zjednocujú 
viacero priorít a akcentujú požiadavku na komplexný 
a integrovaný prístup k tvorbe stratégie.  IÚS UMR 
Rimavská Sobota integruje opatrenia naprieč jednotlivými 
sektormi tak, aby svojim prepojením podporili čo 
najefektívnejšie zhodnotenie rozvojových potenciálov  
a riešenie problémov mestskej funkčnej oblasti UMR 
Rimavská Sobota. 

Hlavné ciele: Vízia rozvoja mestskej funkčnej oblasti Rimavská Sobota do 
roku  2050: 
Udržateľný, zelený, sebestačný a bezpečný región so 
zachovalou prírodou, založený na obecnom hospodárstve, 
schopný odolávať zmene klímy, s aktívnymi 
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konkurencieschopnými a spolupracujúcimi 
podnikateľskými subjektmi, s vybudovanou 
infraštruktúrou, kvalitnými a dostupnými službami, 
s dostatkom príležitostí pre rozvoj kultúry, športu 
a trávenie voľného času, v ktorom žijú a aktívne pôsobia 
angažovaní a kvalifikovaní ľudia so záujmom o prácu, veci 
verejné a využívajúci ekologické a prírode šetrné postupy. 
 

Hlavný cieľ: 
Naštartovať spoluprácu samospráv s podnikateľskými 
a občianskym sektorom a posilniť polohový potenciál 
a teritoriálne riadenie v záujme oživenia ekonomického 
rozvoja a zabezpečenia zvýšenej kvality života v zdravšom 
prostredí a v súlade s prírodnými a kultúrnymi hodnotami 
územia. 
 

Priority: 
1. Inovatívny ekonomický rozvoj – vytvorenie nových 
pracovných príležitostí.  
2. Zelená a udržateľná mestská funkčná oblasť – kvalitné, 
zdravé a príťažlivé prostredie. 
3. Kvalitný život pre všetkých – kvalitnejšie verejné služby 
a spolupráca.  

Obsah: 1. Úvod 
2. Analytické východiská, trendy a odhad budúceho 
možného vývoja  
3. Rozvojová stratégia 
4. Implementačný plán a plán monitorovania 
5. Riziká implementácie a ich prevencia 
6. Riadenie implementácia stratégie  
7. Využité informačné zdroje 
8. Prílohy 

Uvažované variantné riešenia 
zohľadňujúce ciele a geografický 
rozmer strategického dokumentu: 

Nie sú uvažované žiadne variantné riešenia a v rámci 
procesu posudzovania vplyvov dokumentu bude jeho 
obsah a v ňom navrhované riešenia porovnávané 
s nulovým variantom. 

Vecný a časový harmonogram 
prípravy a schvaľovania: 

04/21 - 04/21 – identifikácia potreby a impulzov 
vypracovania IÚS UMR Rimavská Sobota a rozhodnutie 
o začatí prípravných prác. 
04/21 - 06/21 – prípravné práce, vypracovanie a schválenie 
Vstupnej správy pre spracovanie IÚS UMR Rimavská 
Sobota. 
06/21 - 08/21 – inventarizačná, analytická a prognostická 
fáza spracovania IÚS UMR Rimavská Sobota. 
07/21 - 09/21 – stanovenie strategického smerovania, 
priorít a strategických cieľov IÚS UMR Rimavská Sobota. 
09/21 - 10/21 – návrh vlastnej stratégie a strategického 
prístupu, postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov. 
10/21 - 12/21 – nastavenie implementácie, financovania, 
monitorovania a vyhodnocovania IÚS UMR Rimavská 
Sobota. 
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1/22 - 2/22 – prerokovanie a schvaľovanie návrhu IÚS UMR 
Rimavská Sobota.  

Vzťah k iným strategickým 
dokumentom: 

Národné priority implementácie Agendy 2030; Vízia 
a stratégia rozvoja SR 2030; Partnerská dohoda 2021-2027; 
Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do 
roku 2030; Národný investičný plán; Nízkouhlíková 
stratégia pre rozvoj SR do roku 2030 s výhľadom do roku 
2050; Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej 
politiky Slovenskej republiky do roku 2030; Územný plán 
veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom 
znení; RIÚS VÚC BBSK; ďalšie sektorálne strategické 
dokumenty pre územie Slovenska; Regionálny plán 
udržateľnej mobility BBSK; ďalšie sektorálne strategické 
dokumenty pre územie BBSK; plány hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja miest a obcí tvoriacich UMR Rimavská 
Sobota; územné plány obcí tvoriacich územie UMR 
Rimavská Sobota.  

Orgán kompetentný na jeho prijatie: Kooperačná rada UMR Rimavská Sobota 
Obecné a mestské zastupiteľstvá samospráv tvoriacich 
územie UMR Rimavská Sobota 

Druh schvaľovacieho dokumentu: Uznesenie Kooperačnej rady UMR Rimavská Sobota 
Uznesenie obecného zastupiteľstva obce tvoriacej územie 
UMR Rimavská Sobota 
Uznesenie mestského zastupiteľstva mesta tvoriaceho 
územie UMR Rimavská Sobota 

 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie 

vrátane zdravia 

Požiadavky na vstupy: Realizácia stratégie zahrnutej v strategickom dokumente 
nebude vyžadovať žiadne dodatočné vstupy relevantné pre 
posudzovanie z hľadiska vplyvov na životné prostredie. 
Naopak, koncepcia strategického dokumentu je zameraná 
na zníženie materiálových a energetických vstupov do 
lokálnej ekonomiky. Naplnenie stratégie konkrétnymi 
projektmi bude predmetom posúdenia podľa zákona na 
úrovni posudzovania vplyvov na životné prostredie 
jednotlivých činností a dokument ako taký nevytvára 
priamy rámec pre projekty alebo činnosti podľa prílohy č. 8 
Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Pri spracovaní IÚS UMR Rimavská Sobota budú použité: 
- dostupné existujúce poznatky získané v rámci prípravných 
prác; 
- stratégie a koncepčné dokumenty s celoštátnou 
a regionálnou pôsobnosťou, Partnerská dohoda SR na roky 
2021-2027; 
- výstupy z verejných diskusií s aktérmi v území UMR 
Rimavská Sobota; 
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- požiadavky a rozvojové zámery zaslané  samosprávami 
tvoriacimi územie UMR Rimavská Sobota; 
- súbory štatistických dát pre inventarizačnú a analytickú 
časť; 
- primárne dáta získané na základe dotazníkového 
prieskumu; 
- relevantné právne normy; 
- odborné kapacity sústredené v rámci vytvorených 
tematických pracovných skupín a Kooperačnej rady UMR 
Rimavská Sobota.  
 

Strategický dokument bude zohľadňovať predstavy, 
potreby a požiadavky jednotlivých zainteresovaných skupín 
ako sú obyvatelia UMR Rimavská Sobota, rozpočtové a 
príspevkové organizácie prevádzkované na území UMR 
Rimavská Sobota, mimovládne organizácie, záujmové 
skupiny obyvateľov, podnikateľské subjekty a jeho 
jednotlivé orgány: poslanci mestských a obecných 
zastupiteľstiev samospráv tvoriacich územie UMR 
Rimavská Sobota, primátori miest a starostovia obcí, 
komisie. 

Údaje o výstupoch: Výstupom  procesu  plánovania  bude  strategický  
dokument  –  Integrovaná územná stratégia udržateľného 
mestského rozvoja Rimavská Sobota, schválená 
zastupiteľstvami samospráv tvoriacich UMR Rimavská 
Sobota a Kooperačnou radou UMR Rimavská Sobota.  
Neočakáva sa, že IÚS UMR Rimavská Sobota bude mať 
priame výstupy, ktoré by mohli byť predmetom posúdenia 
vplyvov na životné prostredie.  
 

Súčasťou strategickej časti IÚS UMR Rimavská Sobota  je 
vízia, hlavný cieľ a priority, ako výsledok procesu 
identifikovania  problémov v území UMR Rimavská Sobota. 
Priority a ciele IÚS UMR Rimavská Sobota sú definované 
nasledovne: 
 

Priorita 1:  Inovatívny ekonomický rozvoj – vytvorenie 
nových pracovných príležitostí 
 

1.1 Oživiť poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel 
1.2 Vybudovať infraštruktúru pre rozvoj vidieckeho turizmu 
a agroturizmu 
1.3 Zosúladiť ponuku a dopyt na pracovnom trhu 
1.4 Sieťovať podnikateľské subjekty a vytvárať inovatívne 
produkty 
 

Priorita 2: Zelená  a zdravá mestská funkčná oblasť – 
kvalitné, zdravé a príťažlivé prostredie 
 

2.1 Udržať hodnoty krajiny a skvalitniť prírodné prostredie 
2.2 Dobudovať environmentálnu infraštruktúru 
2.3  Rozvinúť nízkoemisnú a bezodpadovú produkciu  
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2.4 Posilniť manažment životného prostredia a občiansku 
participáciu  
 

Priority 3: Kvalitný život pre všetkých – kvalitnejšie verejné 
služby a spolupráca 
 

3.1 Inklúzia marginalizovaných komunít 
3.2 Moderné a verejné služby 
3.3 Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva 
3.4 Dopravná dostupnosť a obslužnosť 
3.5 Kvalitnejšie verejné politiky 

Údaje o priamych a nepriamych 
vplyvoch na životné prostredie: 

Vzhľadom na povahu IÚS UMR Rimavská Sobota sa 
očakávajú pozitívne priame a nepriame vplyvy na životné 
prostredie.  Medzi strategické ciele prioritne alebo 
sekundárne zamerané na zlepšenie kvality životného 
prostredia patria: 
 

Priorita 2: Zelená a zdravá mestská funkčná oblasť – 
kvalitné, zdravé a príťažlivé prostredie 
 

2.1 Udržať hodnoty krajiny a skvalitniť prírodné prostredie 
2.2 Dobudovať environmentálnu infraštruktúru 
2.3 Rozvinúť nízkoemisnú a bezodpadovú produkciu 
2.4 Posilniť manažment životného prostredia a občiansku 
participáciu  
 

Priority 3: Kvalitný život pre všetkých – kvalitnejšie verejné 
služby a spolupráca 
 

3.4 Dopravná dostupnosť a obslužnosť 
 

Dosiahnutie pozitívnych vplyvov na životné prostredie 
podporí realizácia aktivít navrhnutých v IÚS UMR Rimavská 
Sobota využitím integrovaných nástrojov (integrované 
územné investície), ktoré zaistia vzájomnú synergiu a 
komplementaritu realizovaných projektov. 
 

V súčasnosti platná legislatíva na úseku ochrany 
jednotlivých zložiek životného prostredia, ako aj povoľovací 
systém, zahŕňajúci tiež posudzovanie vplyvov jednotlivých 
investičných zámerov na životné prostredie, prispejú k 
zabezpečeniu minimalizácie negatívnych vplyvov 
strategického dokumentu, ktoré musia vytvárať 
predpoklady pre zosúladenie navrhovaných činností s 
podmienkami krajiny. Navrhnuté aktivity do územia budú 
včlenené tak, aby došlo k uspokojeniu záujmov a potrieb 
spoločnosti na jednej strane a súčasne nebola narušená 
ekologická stabilita krajiny. 
 

Konkrétne vplyvy na životné prostredie vzhľadom na 
všeobecný charakter dokumentu nie je možné vo fáze 
spracovania oznámenia o strategickom dokumente 
kvantifikovať.  
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Niektoré konkrétne aktivity môžu podliehať samostatnému 
posudzovaniu v zmysle Zákona č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v 
procese ktorého budú navrhnuté opatrenia na elimináciu, 
resp. minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné 
prostredie. Pri realizácii investičných zámerov 
vyplývajúcich z implementácie IÚS UMR Rimavská Sobota 
je určité riziko negatívneho zásahu do životného 
prostredia, toto však bude eliminované dôsledným 
posudzovaním zámerov stavieb a činností na životné 
prostredie podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a následnou realizáciou 
navrhnutých opatrení. 

Vplyv na zdravotný stav 
obyvateľstva: 

Strategický dokument IÚS UMR Rimavská Sobota nemá 
priamy vplyv na zdravie obyvateľstva. Vytvára však 
predpoklady na zvýšenie kvality život obyvateľov v rámci 
územia UMR Rimavská Sobota. Medzi strategické ciele 
prioritne alebo sekundárne zamerané na zlepšenie kvality 
obyvateľstva patria: 
 

Priorita 3: Kvalitný život pre všetkých – kvalitnejšie verejné 
služby a spolupráca 
 

3.1 Inklúzia marginalizovaných komunít 
3.2 Moderné verejné služby 
3.3 Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva 
3.4 Dopravná dostupnosť a obslužnosť 

Vplyvy na chránené územia [napr. 
navrhované chránené vtáčie územia, 
územia európskeho významu, 
európska sústava chránených území 
(Natura 2000), národné parky, 
chránené krajinné oblasti, chránené 
vodohospodárske oblasti a pod.] 
vrátane návrhu opatrení na ich 
zmiernenie: 

Zámerom strategického dokumentu IÚS UMR Rimavská 
Sobota je chrániť prírodné dedičstvo a zamedziť jeho 
degradácii. Stratégia predpokladá ustanovenie postupov, 
ktoré umožnia využívanie prírodných daností krajiny avšak 
za predpokladu rešpektovania  ich ochrany a kultivácie.   
 

Na území UMR Rimavská Sobota sa nachádzajú alebo do 
neho zasahujú nasledovné chránené územia ustanovené 
podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov: 
 

- Národný park Muránska platina (k.ú. Tisovec) 
- Národná prírodná rezervácia Klenovský Vepor (k.ú. 
Klenovec)  
- Národná prírodná rezervácia Hradová (k.ú. Tisovec) 
- Národná prírodná rezervácia Kášter (k.ú. Tisovec) 
- Národná prírodná rezervácia Šarkanica (k.ú. Tisovec) 
-  Prírodná rezervácia Klenovské Blatá (k.ú. Klenovec) 
-  Prírodná rezervácia Kurinecká dubina (k.ú. Rimavská 
Sobota) 
-  Prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka (k.ú. Rimavská 
Sobota) 
-  Prírodná rezervácia Svetlianska cerina (k.ú. Hrachovo) 
- Prírodná rezervácia Tŕstie (k.ú. Tisovec) 
- Prírodná rezervácia Hlboký jarok (k.ú. Tisovec) 
- Prírodná rezervácia Suché doly (k.ú. Tisovec) 
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- Prírodná rezervácia Nad Furmancom (k.ú. Tisovec) 
- Prírodná rezervácia Čertova dolina (k.ú.  Tisovec) 
- Chránený areál Tunel pod Dielikom (k.ú. Tisovec) 
- Chránený areál Vachtové jazierko (k.ú. Tisovec) 
 
Na území UMR Rimavská Sobota sa nachádzajú alebo do 
neho zasahujú nasledovné územia, ktoré sú súčasťou 
sústavy chránených území NATURA 2000: 
 
- Chránené vtáčie územie Muránska planina - Stolica (k.ú. 
Tisovec) 
- Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina – Porimavie 
(k.ú. Rimavská Sobota) 
- Územie európskeho významu Rosiarka  (k.ú. Tisovec) 
- Územie európskeho významu Tisovský kras (k.ú. Tisovec) 
- Územie európskeho významu Rimava (k.ú. Tisovec) 
- Územie európskeho významu Muránska planina (k.ú. 
Tisovec) 
- Územie európskeho významu Tŕstie (k.ú. Tisovec) 
- Územie európskeho významu Pokoradzské jazierka (k.ú. 
Rimavská Sobota) 
- Územie európskeho významu Klenovský Vepor (k.ú. 
Klenovec) 
- Územie európskeho významu Klenovské blatá (k.ú. 
Klenovec) 
 

Nepredpokladá sa, že IÚS UMR Rimavská Sobota a v ňom 
navrhované aktivity budú mať negatívny vplyv na chránené 
územia a územia NATURA 2000.  

Možné riziká súvisiace 
s uplatňovaním strategického 
materiálu: 

Kľúčové riziká  súvisiace s tvorbou a implementáciu IÚS 
UMR Rimavská Sobota sa dotýkajú: 
 

1. Tvorby nového dokumentu a príprava integrovaných 
investičných balíčkov vrátane jednotlivých projektov. Sem 
patria: 
- nezáujem expertov a relevantných aktérov na príprave 
dokumentu;  
- nízka účasť verejnosti;  
- právne a legislatívne prekážky – zmena legislatívy, 
náročný proces schvaľovania súvisiacich dokumentov;  
- časový nesúlad a harmonogram realizácie, nedostatočný 
čas na procesy prípravy dokumentu, schvaľovanie a 
participáciu verejnosti;  
- nedostatočná podpora odborných kapacít;  
- dosiahnutie dohody o prioritách IÚS UMR Rimavská 
Sobota. 
 

2. Implementácie IÚS UMR Rimavská Sobota. Sem patria: 
- samosprávne orgány zodpovedné za regionálny rozvoj 
nepoužívajú rozvojový dokument pri rozhodovaní (v 
príprave rozhodnutí a v rozhodovaní) – IÚS sa stáva            
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„šuflíkový“ dokument a využíva sa len ako dôkaz pri 
získavaní externých zdrojov; 
- v celej verejnej správe nie je implementované strategické 
riadenie a plánovanie, čo má za následok „živelný prístup“ 
k implementácii rozvoja; 
- rizikom sú nízke kompetencie v činnostiach regionálneho 
rozvoja, regionálnej politiky u volených predstaviteľov, ale 
aj u výkonných pracovníkov (chýbajú im, sú úplne 
nedostatočné vedomosti, poznanie, skúsenosti, zručnosti v 
oblasti plánovania a realizácie plánov), chýba systematické 
vzdelávanie v tejto oblasti; 
- nezáujem žiadateľov a partnerov  o financovanie z EÚ;  
- nedostatočná komplementarita vo využívaní  rôznych 
finančných nástrojov a možnosti viaczdrojového 
financovania;  
- plnenie IÚS UMR sa nevyhodnocuje a často aj proces 
hodnotenia chýba v popise implementačného 
mechanizmu; 
- vyhodnotenie plnenia rozvojových cieľov sa zamieňa za 
monitoring. 
  
3. Ďalších rizík: 
- nedostatočná podpora zo strany štátu. 

Vplyv na životné prostredie 
presahujúce štátne hranice: 

Územie UMR Rimavská Sobota nemá spoločnú hranicu 
s iným štátom. Nepredpokladajú sa žiadne významné 
vplyvy IÚS UMR Rimavská Sobota na životné prostredie 
presahujúce štátne hranice  Slovenskej republiky. 

 

IV. Dotknuté subjekty 

Vymedzenie dotknutej verejností 
vrátane jej združení 

štátna správa; VÚC Banskobystrický samosprávny kraj; 
miestne samosprávy obcí mestskej funkčnej oblasti; 
podnikatelia v mestskej funkčnej oblasti, akademické 
a vzdelávacie inštitúcie v mestskej funkčnej oblasti; 
poskytovatelia verejných služieb v mestskej funkčnej 
oblasti; mimovládne organizácie v mestskej funkčnej 
oblasti; občania a miestne komunity v mestskej funkčnej 
oblasti  

Zoznam dotknutých subjektov - Banskobystrický samosprávny kraj 
- obce a mestá na území UMR Rimavská Sobota 
- Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu 
- Okresný úrad Rimavská Sobota 

Dotknuté susedné štáty žiadne 

 

V. Doplňujúce údaje 

Mapová a iná grafická dokumentácia 
(napr. výkres širších vzťahov v 
mierke primeranej charakteru a 
pôsobnosti strategického 
dokumentu): 

Oznámenie neobsahuje žiadne mapové a ani grafické 
dokumentácie. 
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Materiály použité pri vypracovaní 
strategického dokumentu: 

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024; 
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj; Návrh národných 
priorít implementácie Agendy 2030 (MIRRI); Návrh Vízie a 
stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá 
stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – 
Slovensko 2030 (Národná stratégia regionálneho rozvoja); 
Návrh Národného investičného plánu Slovenskej republiky 
na roky 2018 – 2030 (MIRRI); Východiskový návrh priorít  
SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 –
2027 (ÚPVII); Koncepcia územného rozvoja Slovenska 
(skrátene KURS); Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 
2030 (MH SR); Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 
2030 (MDV SR); Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 
2030 s výhľadom do roku 2050 (MŽP SR); Zelenšie 
Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej 
republiky do roku 2030 (MŽP SR); Koncepcia mestského 
rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 (MDV SR); 
Integrovaný národný energetický a klimatický plán do roku 
2030 Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy; Územný plán veľkého územného celku 
Banskobystrický kraj v znení ďalších zmien a doplnkov; 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-
2023; Regionálna inovačná stratégia Banskobystrického 
kraja; Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v 
Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 – 
2025; Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v 
Banskobystrickom samosprávnom kraji na rok 2021; 
Koncepcia rozvoja a podpory zdravotníctva v 
Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 – 
2025; Koncepcia podpory športu Banskobystrického 
samosprávneho kraja na roky 2020 -2025; Rozvoj 
cyklistickej dopravy na území BBSK; Koncepcia rozvoja 
cestovného ruchu Banskobystrického samosprávneho kraja 
na roky  2016 –2021; Koncepcia rozvoja školstva v 
Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2021 - 
2025 (v príprave); Regionálny  plán udržateľnej mobility 
Banskobystrického samosprávneho kraja (v príprave); 
Envirostratégia Banskobystrického samosprávneho kraja  (v 
príprave); Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy (v príprave); Koncepcia rozvoja práce s 
mládežou v BBSK (v príprave); Vypracovanie koncepcie 
Kostrovej siete cyklistických trás v Banskobystrickom kraji  
(v príprave); Metodika tvorby PHSR (ÚPVII, január 2020); 
Jednotný metodický rámec pre prípravu integrovaných 
územných stratégií a investícií v SR v programovom období 
2021 – 2027 (MIRRI SR , august 2020); Vstupná správa pre 
spracovanie IÚS UMR Rimavská Sobota; PHSR miest a obcí 
tvoriacich UMR Rimavská Sobota; Zákon č. 543/2002 Z. z. 
Zákon o ochrane prírody a krajiny; Zákon č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov; Zákon č.180/2013 Z. z. o 
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organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

V Rimavskej Sobote, 30.7. 2021 

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

Meno spracovateľa oznámenia: Ing. Peter Slovák, PhD. 
 

Potvrdenie správnosti údajov oznámenia 
podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, 
pečiatka: 

 
 
 
 
 
_______________ 
JUDr. Jozef Šimko 
 primátor mesta 
 

 

Prílohy: 

1. Vstupná správa pre spracovanie IÚS pre UMR Rimavská Sobota 


