
Informácia pre verejnosť:  

 

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona NR 

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

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ ) informuje verejnosť, že dňa 30.6.2021 

mu doručil Oznámenie o strategickom dokumente: „Integrovaná územná stratégia 

udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota“, spolu s prílohou: „Vstupná správa pre 

spracovanie IÚS pre UMR Rimavská Sobota“ (ďalej len „Oznámenie o IÚS UMR Rimavská 

Sobota“), obstarávateľ strategického dokumentu Mesto Rimavská Sobota, Primátor, so sídlom 

Hlavné námestie 5/2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00319031 ( ďalej len „obstarávateľ“).  

Po doručení „Oznámenia o IÚS UMR Rimavská Sobota“, Okresný úrad Rimavská Sobota, 

odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“), podľa § 7 ods. 1 zákona č. 

24/2006 Z.z., začal zisťovacie konanie na zistenie či sa navrhovaný strategický dokument bude 

posudzovať podľa „zákona“.  

     „Oznámenia o IÚS UMR Rimavská Sobota“ je sprístupnené na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia SR na portáli: http://enviroportal.sk/sk/eia, kde sa s ním 

môže verejnosť oboznámiť.  

Obstarávateľ a  dotknuté mestá: mesto Rimavská Sobota, mesto Hnúšťa, mesto Tisovec 

a dotknuté obce: Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, 

Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské 

Janovce, Pavlovce, zároveň informujú verejnosť o doručení „Oznámenia o IÚS UMR 

Rimavská Sobota“, spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámia, kde a kedy možno do 

neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie;  

„Oznámenie o IÚS UMR Rimavská Sobota“, musí obstarávateľ  a dotknuté obce,  sprístupniť 

verejnosti najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.     

    Podľa §65g.  Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:   

   „Podľa § 65g ods. (3) zákona o posudzovaní „Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje 

dokumentáciu podľa § 6 ods. 5, § 8 ods. 7, § 11 ods. 1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 29 ods. 8, § 30 

ods. 7, § 34 ods. 1a § 37 ods. 7 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, 

ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v týchto 

ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom 

rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej 

nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.“ 

       Písomné stanoviská dotknutej verejnosti k „Oznámeniu o IÚS UMR Rimavská 

Sobota“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia obstarávateľom  

a dotknutými obcami, na adresu príslušného orgánu: 

http://enviroportal.sk/sk/eia


Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie   

Hostinského 4,  979 01 Rimavská Sobota,  

resp. na e-mail: Milan.Valigursky@minv.sk 

tel:  0961 68 2962 

 

     Podľa § 63 zákona, môžu dotknuté orgány, dotknutá obec a dotknutá verejnosť vykonať 

konzultácie k „oznámeniu o zmene SD“, počas určenej doby na vyjadrenie v zisťovacom konaní, 

telefonicky na telefónnom čísle 0961 68 2962 s príslušným orgánom, v pracovných dňoch 

v časeod 08.00 hod do 14.00 hod.. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie COVOD 19, platí 

podľa § 65g. Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:   

      „Podľa § 65g ods. (1) zákona o posudzovaní „Počas mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v 

ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada 

účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto 

úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe;“ 

 

V Rimavskej Sobote dňa 9.8.2021 

 

 

 

 

 

 


