Mesto Fiľakovo, Radničná 25,

986 01 Fiľakovo

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
(zmeny a doplnky k územnoplánovacej dokumentácii podľa prílohy č. 1, odseku II., bod 2.3
zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.)

október 2009

Oznámenie o strategickom dokumente

október 2009

I. Základné údaje o navrhovateľovi
1.

Názov

Mesto Fiľakovo

2.

Identifikačné číslo

00316075

3.

Adresa sídla

Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

4.

Oprávnený zástupca navrhovateľa

Jozef A g ó c s , primátor mesta, 047/4381001

5.

Kontaktná osoba pre informácie

Ing.arch. Erika Anderková, vedúca oddelenia
prípravy projektov, územného plánovania
a regionálneho rozvoja, 047/4381001, kl. 151
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Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Zmena a doplnok č. 2/2009 Územného plánu mesta Fiľakovo
2. Charakter
Funkčné využitie územia pre skládku inertného materiálu v k.ú. mesta Fiľakovo.
3. Hlavné ciele rozvoja územia
Mesto Fiľakovo v snahe zvýšiť intenzitu v ochrane životného prostredia na svojom území a v
širšom okolí, má zámer na vytvorenie skládky inertného materiálu v časti Chrastie na parcele
číslo KN – C 3942/3 v katastrálnom území mesta Fiľakovo. Skládka má slúžiť aj pre obce v
záujmovom území mesta. V platnom Územnom pláne mesta Fiľakovo (ďalej ÚPN) sa v
období jeho schvaľovania s týmto zámerom neuvažovalo. Nakoľko došlo k zmene
predpokladov a potrebe umiestnenia verejnoprospešnej stavby, je potrebné obstarať zmenu a
doplnok ÚPN a zámer do neho doplniť podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).
Návrh zmeny a doplnku č. 2 funkčného využitia územia pre skládku inertného materiálu v k.ú.
mesta Fiľakovo sa týka časti územia určeného na ťažbu nevyhradeného nerastu Fiľakovo –
Chrastie I, ktoré sa nachádza na jeho západnej strane, mimo hranice zastavaného územia
mesta.
4. Obsah, osnova strategického dokumentu
Zmena a doplnok č. 2/2009 územnoplánovacej dokumentácie mesta ako strategický dokument
sa graficky vypracuje ako samostatná príloha schválenej územnoplánovacej dokumentácie
mesta Fiľakovo. Textová časť bude spracovaná v rozsahu zmien a doplnkov vrátane návrhu
zmien a doplnkov v záväznej časti. Grafická časť bude koncipovaná ako samostatná priesvitka
alebo ako samostatný výkres v rozsahu zmien a doplnkov.
5. Uvažované variantné riešenia
Variantné riešenia nie sú požadované.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Podmienky, návrhy alebo odporúčania, ktoré vyplynú zo stanovísk k zámeru, budú
akceptované v potrebnom a objektívne možnom rozsahu a budú predmetom ďalšej činnosti
a postupu v zmysle § 31 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Navrhovaná činnosť je v súlade s Územným plánom veľkého územného celku
Banskobystrický kraj, schváleným uznesením vlády SR č. 394 z 9.6.1998, ktorého záväzná
časť bola vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z., v znení
neskorších predpisov.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Kompetentným orgánom na prijatie strategického dokumentu „Zmena a doplnok č. 2/2009
územného plánu mesta Fiľakovo“ je Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove.
9. Druh schvaľovacieho dokumentu
Uznesenie Mestského zastupiteľstva – schválenie Zmeny a doplnku č. 2/2009 územného plánu
mesta Fiľakovo.
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III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu
na životné prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy
1.1 Pôda
Pri realizácii funkčného využitia územia nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy.
Je to územie s druhom pozemkov – ostatná plocha, s nízkym a stredným krovinným
porastom, bez vysokej stromovej zelene. Celková plocha riešenej lokality je 2,2605 ha.
Riešené územie sa nedotýka lesnej pôdy.

1.2 Nároky na zastavané územie
Navrhovaná lokalita sa nachádza mimo zastavané územie mesta Fiľakovo. Pri jej realizácii
nedôjde k priamym priestorovým zásahom do existujúcich obytných zón zastavaného územia
mesta.

1.3 Doprava
Sprístupnenie územia verejnými dopravnými zariadeniami je navrhované z cesty III/5711 –
Fiľakovo - Rátka obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C3.

1.4 Verejné a technické vybavenie územia
Územie pre zmenu a doplnok bude pripojené na existujúce zariadenia technického vybavenia
mesta Fiľakovo takto:

 napojenie na kanalizačnú sieť
- splašková odpadová voda zo sociálneho a administratývneho objektu bude
zhromažďovaná v nepriepustnej žumpe a pravidelné vyvážaná na ČOV vo Fiľakove.
- zrážková voda z povrchového odtoku okolia skládky bude odvedená rigólom
do terénu.
 napojenie na vodovodnú sieť
- navrhované zariadenia nebudú pripojené na jestvujúce zásobné vodovodné potrubie
mesta. Prípojka verejného vodovodu sa nebude budovať. Na pitné účely pre pracovníkov
skládky sa bude dovážať balená voda.
- úžitková voda do akumulačnej nádrže bude dovážaná cisternou z miestneho vodného
toku, alebo z požiarnych hydrantov mesta Fiľakovo.
- prívod a rozvod požiarnej vody nie je navrhovaný, požiarna ochrana sociálnych a
administratívnych zariadení bude zabezpečovaná hasiacími prístrojmi.

 napojenia na plynovodnú sieť
- pripojenie na jestvujúce STL plynovodné potrubie mesta sa nenavrhuje.

 na elektrickú sieť
- elektrická energia potrebná na prevádzku skládky inertného materiálu, na osvetlenie
a vykurovanie objektov skládky bude privedená 22 kV prípojkou z 22 kV elektrického
vedenia Fiľakovo – Rátka do stožiarové transformátora 22/0,4 kV umiestneného na pozemku
skládky.

 na miestnu telekomunikačnú sieť
- samostatná telekomunikačná sieť sa nebude budovať. Telekomunikačné spojenie
bude zabezpečené mobilnou sieťou.
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2. Údaje o výstupoch
2.1 Ovzdušie
Na území navrhovanom na zmenu a doplnok nesmú byť umiestňované výrobné zariadenia,
výrobné služby a sklady takého druhu a vlastností, ktoré budú produkovať nadlimitné
množstvo znečisťujúcich látok do ovzdušia a tým spôsobovať jeho znečisťovanie.
Umiestnenie a prevádzka zariadení bude podmienená dodržiavaním zákona NR SR č.
478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.

2.2 Voda
Na územiach navrhovaných na zmeny a doplnky sa nenachádzajú zdroje podzemných a
povrchových vôd vyžadujúce všestrannú ochranu podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o
vodách.
Kanalizácia splašková – bude bude zhromažďovaná v nepriepustnej žumpe.
Kanalizácia dažďová – zrážková voda z povrchového odtoku okolia skládky bude odvedená
rigólom do terénu.
Zásobovanie pitnou vodou – napojenie na rozvodnú vodovodnú sieť mesta Fiľakovo sa
nebude realizovať.

2.3 Odpady
Manipulácia, zvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie inertného materiálu bude zabezpečené
spoločnosťami, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie týchto činností. Spôsob ukladania
inertného materiálu na skládku bude riadený samostatným Programom odpadového
hospodárstva. Priestory a zariadenia pre nakladanie s odpadmi musia byť umiestnené v súlade
s požiadavkami na ochranu zdravia a na ochranu životného prostredia,

2.4 Hluk
Navrhované funkčné využitie území nevyvolá zvýšenie hladiny hluku a vibrácií. Vzhľadom na
lokalizáciu budúcich funkčných plôch pre výrobu a ich vzdialenosti od obytných častí mesta
Fiľakovo nepredstavuje riziko zvýšenej hlukovej zátaže.

2.5 Požiarny vodovod
Z hľadiska požiarnej bezpečnosti a civilnej ochrany, navrhované funkčné využitie územia nie
je zdrojom neprimeraných rizík a nebezpečenstva. Navrhované územie pre zmenu a doplnok
bude bezkolízne prístupné mobilnej hasičskej technike.

2.6 Očakávané vyvolané investície
V etape prípravy a pred realizáciou navrhovanej činnosti bude potrebné zrealizovať :

 miestna obslužná komunikácia - MO, funkčnej triedy C3,
 káblová prípojka elektrickej energie a elektrická sieť.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
 Obdobie prevádzky
Navrhovaná činnosť primárne, t.j. výkonmi v štandardnom režime musí byť zabezpečená tak,
aby negatívne nevplývala na kvalitu vonkajšieho prostredia.
Prevádzkovanie zariadení v plánovanom rozsahu a režime nezmení únosný vplyv na zdravie
obyvateľstva a prostredie pri zachovaní predpisov ochrany ovzdušia. Z toho hľadiska možno
riešené územie hodnotiť ako environmentálne únosné aj s ohľadom na súčasný stav prostredia,
definíciu environmentálnej regionalizácie, zistenú hygienickú kvalitu pôdy v lokalitách
a navrhované funkcie a činnosti akceptovať ako primerané a vhodné.
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4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
V tomto štádiu sa nepredpokladajú významnejšie odchýlky od štandardných režimov činností,
stavu a kvality prostredia s primárnymi alebo sekundárnymi vplyvmi na zdravotný stav
obyvateľstva.
Povoľovanie prevádzkovania a samotné prevádzkovanie navrhovanej činnosti podlieha
rozhodnutiam príslušných orgánov na ochranu zdravia. V rámci skúšobnej prevádzky sa
vytvoria podmienky na porovnanie a sledovanie vstupných stavov a prevádzkových stavov
v celom vonkajšom prostredí. Vykonávaná činnosť poskytne dostatok podkladov
a merateľných informácií pre objektivizáciu vplyvov a ich pôsobenia na zdravotný stav
a možnosť, resp. nutnosť vykonania prípadných ďalších potrebných opatrení.
V súlade s platným právnym stavom, pri príprave nových činností a zmene
prevádzkových parametrov, funkcie alebo druhu skládkovania, resp. činnosti, bude potrebné
absolvovať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre konkrétny návrh činnosti
konkrétneho investora, ak tento bude v súlade s kategorizáciou podľa prílohy zákona
NR SR č. 24/2006 Z.z. v platnom znení. V tomto procese je verejnosť neobíditeľná. Vo
vzťahu k nej bude potrebné prihliadať na všetky aspekty potenciálnych, alebo jednotlivých
prevádzok podľa ich výstupov a potenciálnych vplyvov.

5. Vplyv na chránené územia
Navrhovaná činnosť je súčasťou územia v 1. stupni ochrany podľa zákona o ochrane prírody
a krajiny, nie je územnou alebo funkčnou súčasťou vyhlásených alebo na vyhlásenie
pripravovaných chránených území prírody. Vzhľadom na značnú vzdialenosť od vyhlásených
území prírody, nemožno tieto ovplyvniť alebo poškodiť.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Vzhľadom na predchádzajúce, pri príprave a realizácii navrhovaných funkcií nie sú známe
možné riziká, ani sa nepredpokladajú a neočakávajú riziká , ktorých vplyv by mohol vylúčiť
očakávané ciele a ktorý by mohol významnejšie negatívne ovplyvniť vlastnosti dotknutého
územia a podmienky života obyvateľov bývajúcich v obytných zónach mesta Fiľakovo.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
V rámci strategického dokumentu – Zmena a doplnok č. 2/2009 územného plánu mesta
Fiľakovo sa nepredpokladajú vplyvy presahujúce štátne hranice SR.

IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení
1.1 Zoznam dotknutých obcí:
Mesto Fiľakovo
2. Zoznam dotknutých subjektov
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci
Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci,
Obvodný úrad v Lučenci, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odb. reg. rozvoja, ÚP a ŽP, B.Bystrica
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja,odbor dopravy. Banská bystrica

3. Dotknuté susedné štáty
Navrhovaná zmena a doplnok č. 2/2009 územného plánu mesta Fiľakovo svojim rozsahom
nemá vplyv presahujúci štátne hranice SR.
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V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a grafická dokumentácia
Výkres usporiadania a funkčného využívania územia – navrhovaná zmena a doplnok M
1:10000.

2. Materiály použité na vypracovanie strategického dokumentu
- Zákon NR SR č. 24/2006 Z.z.
- Územný plán sídelného útvaru Fiľakovo (ďalej ÚPN SÚ) je schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Tornale č. 10/1995 zo dňa 14.12.1995.
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Lučenec, 1994
- Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj, schválený uznesením vlády
SR č. 394 z 9.6.1998, ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 263/1998 Z.z., v znení neskorších predpisov.
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo 2004-2013, mesto Fiľakovo
2004
- Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v r. 2002, MŽP SR, SAŽP 2003
- Základy ekológie a enviromentalistiky, Bratislava 2006

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Vo Fiľakove, október 2009

VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Spracovateľ oznámenia
Ing.arch. Ľubuša Dižková - odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. číslo
051.
Alexandra Matušku 26, 974 01 Banská Bystrica

2. Navrhovateľ
Jozef Agócs, primátor mesta Fiľakovo
Vo Fiľakove dňa 23.10.2009
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