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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
na zisťovacie konanie podľa § 4 ods. 2 a súvisiacich ustanovení zákona
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
1. Názov.
Mesto Gelnica
2. Identifikačné číslo.
00329061
3. Adresa sídla.
Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie č.4, 056 01 Gelnica
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa.
Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta
Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie č.4, 056 01 Gelnica
Tel.: 053-4814102
E- mail: primator@gelnica.sk
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej
možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.
Ing. Ľudovít Gurčík, Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie č.4, 056 01 Gelnica, realizácia projektu
Podpora regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica “ operačného programu Efektívna
verejná správa, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.
Tel.: 053-4814128, E- mail: ludovit.gurcik@gelnica.sk.
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na roky 2022 - 2028
2. Charakter.
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na roky 2022 – 2028“ je
vypracovaný v zmysle zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení neskorších predpisov, v rámci realizácie projektu „Podpora regionálneho rozvoja najmenej
rozvinutého okresu Gelnica “ Operačného programu Efektívna verejná správa a jeho schválením
Mestským zastupiteľstvom v Gelnici bude nahrádzať dokument „ Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na roky 2015 – 2021“ s predĺženou platnosťou do 31.12.2022.
Je strategickým dokumentom spracovaným pre oblasť regionálneho rozvoja, ktorý určuje využívanie
malých území na miestnej úrovni, podliehajúcim zisťovaciemu konaniu.
Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“) vyplýva zo
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z..
V § 5 citovaného zákona je PHRSR označený ako základný dokument podpory regionálneho rozvoja
daného územia a jeho obsah vymedzuje § 8 zákona.
3. Hlavné ciele.
Hlavným cieľom navrhovaného dokumentu je analýza súčasného stavu a potrieb mesta Gelnica,
definovanie cieľov, opatrení a aktivít, ktoré napomôžu rozvoju mesta s ohľadom na potreby jeho
obyvateľov. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „PHRSR“) je
základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a
konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území.
PHRSR mesta Gelnica v programovacom období do roku 2028 stanovuje víziu, hlavný cieľ, určuje
hlavné smerovanie rozvoja obce v 3 prioritných oblastiach, ktoré rozhodujúcim spôsobom vplývajú na
kvalitu života obyvateľov mesta Gelnica, navrhuje konkrétne aktivity pre ich dosiahnutie uvádza
merateľné ukazovatele a určuje opatrenia v oblasti ekonomického rozvoja, technickej infraštruktúry,

dopravnej infraštruktúry, cestovného ruchu, občianskej vybavenosti a služieb občanom, kultúry,
športu, voľného času, sociálnych služieb, bývania, bezpečnosti, životného prostredia a odpadového
hospodárstva.
Analýzou súčasného stavu mesta, analýzou doposiaľ realizovaných a plánovaných aktivít
a analýzou hlavných faktorov rozvoja uplatňovaním smart princípov udržateľného rozvoja bola
sformulovaná rozvojová vízia mesta Gelnica :
„GELNICA BUDE V ROKU 2028 KONKURENCIESCHOPNÉ MESTO S ROZVÍJAJÚCIM SA PODNIKATEĽSKÝM
PROSTREDÍM, CESTOVNÝM RUCHOM, VYUŽÍVAJÚCE PRÍRODNÉ, HISTORICKÉ, KULTÚRNE A ĽUDSKÉ ZDROJE
S CIEĽOM ZVYŠOVANIA KVALITY ŽIVOTA OBČANOV A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“.
Vízia je predstava obyvateľov o budúcnosti, ako by malo mesto vyzerať v roku 2028.
Jeho motiváciu k dosiahnutiu ideálneho stavu, ktorý by občania obce chceli v budúcnosti dosiahnuť,
stanovuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít v strednodobom časovom horizonte.
K napĺňaniu strategickej vízie obce na základe analýzy terajšieho stavu a predpokladov ďalšieho
rozvoja obce bol stanovený hlavný cieľ rozvoja mesta Gelnica na roky 2022 – 2028.
„ZABEZPEČIŤ TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ MESTA GELNICA PRI ZVYŠOVANÍ KVALITY ŽIVOTA JEHO
OBYVATEĽOV, V ZDRAVOM A KVALITNOM PROSTREDÍ PRE ŽIVOT“.
Hlavný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom 3 prioritných cieľov (PC) podľa prioritných oblastí




HOSPODÁRSKA OBLASŤ
PC1 - ROZVÍJAŤ HOSPODÁRSKY RAST MESTA S MINIMÁLNYMI NEGATÍVNYMI VPLYVMI NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE.
SOCIÁLNA OBLASŤ
PC2 - VYTVÁRAŤ PODMIENKY PRE KVALITNÝ ŽIVOT SO ZABEZPEČENÝMI SLUŽBAMI.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
PC3 - CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZVYŠOVAŤ KVALITU ŽIVOTA.

Prioritné ciele budú napĺňané prostredníctvom špecifických cieľov, ktorých je celkovo 11, pričom
v sú rozdelené do jednotlivých prioritných oblastí – HOSPODÁRSKA (5 cieľov), SOCIÁLNA (4) a ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE (2) a sú nasledovné :
1/ Vytvárať konkurencieschopné podnikateľské prostredie a podmienky pre inovatívny a trvalo
udržateľný ekonomický rozvoj, pre vznik nových pracovných miest a rozvoj cestovného ruchu.
2/ Dobudovanie a modernizácia technickej infraštruktúry.
3/ Skvalitnenie a modernizácia dopravnej infraštruktúry a mobility.
4/ Účinná propagácia, podpora a rozvoj cestovného ruchu.
5/ Vytvorenie podmienok pre konkurencieschopnosť miestnej ekonomiky zefektívnenie hospodárenia
mesta.
6/ Modernizácia a zvýšenie kvality a účinnosti systémov občianskej vybavenosti.
7/ Skvalitnenie podmienok a rozvoj sociálnych služieb v meste a podpora občanov so sociálnym.
znevýhodnením.
8/ Vytváranie podmienok k zvyšovaniu dostupnosti bývania.
9/ Modernizácia vybavenosti a vytvorenie podmienok k zvyšovaniu bezpečnosti.
10/ Podpora aktivít a procesov k zabezpečovaniu ekologickej stability územia.
11/ Skvalitnenie systému nakladania s odpadmi a prechod na obehové odpadové hospodárstvo.
Pri spracúvaní strategického a plánovacieho dokumentu PHRSR je potrebné dodržiavať nasledovné
základné princípy tvorby:
- je založený na kvalitných a overených dátach,
- je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových oblastiach (hospodárska, sociálna a životné
prostredie),
- je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
- je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.

4. Obsah (osnova).
Obsah PHRSR je legislatívne vymedzený v § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z materiálu
„Metodika tvorby PHRSR 2020“, verzia 1.0.3 a bude pozostávať z rozpracovania nasledovných častí :
Úvod - popisuje obsah dokumentu a prináša stručné zhrnutie prípravy PHRSR, východiskových
dokumentov a inštitucionálneho a časového zabezpečenia jeho spracovania.
Analytická časť - obsahuje analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru
kvantitatívnych a kvalitatívnych dát podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej situácie, identifikáciu
hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia, SWOT analýzy, analýza silných a slabých stránok
územia, (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
vyhodnotenie rozpracovaných investičných a
neinvestičných aktivít Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na roky
2015 - 2021, hospodárenie mesta.
Strategická časť - obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určuje
hlavné ciele a priority rozvoja mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky.
Programová časť - obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja
mesta.
Realizačná časť – je tvorená popisom postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie programu rozvoja s vecným a časovým harmonogramom realizácie.
Finančná časť - obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých aktivít, ktorý sa následne zapracuje do
programového rozpočtu samosprávy.
Záver
Povinné prílohy PHRSR
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu.
V tejto etape rozpracovania PHRSR mesta Gelnica na roky 2022 – 2028 navrhovaný strategický
dokument neponúka variantné riešenia, je spracovaný v jednom variante.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.
Plánovaný harmonogram spracovania PHRSR mesta Gelnica na roky 2022 - 2028 uvádza nasledovný
formulár
Harmonogram spracovania PHRSR
2021
2022
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V rámci uvedeného časového intervalu spracovania dokumentu PHRSR sa uskutočňovali stretnutia
pracovných skupín s cieľom predstavenia dokumentu a členov jednotlivých tímov, formulácie vízie,
prerokovania analytickej časti, vypracovania SWOT analýzy, analýzy problémov, určenia priorít a
špecifických cieľov, návrhu opatrení a aktivít na dosiahnutie stanovených cieľov, spracovania návrhu
zabezpečenia realizácie PHRSR (výber aktivít a projektov, organizačné a finančné zabezpečenie),
systému monitoringu a hodnotenia PHRSR (návrh merateľných ukazovateľov), prerokovania
strategickej časti dokumentu. Počas vypracovávania dokumentu sa uskutočnili sa stretnutia riadiaceho
výboru a koordinačných pracovných skupín podľa rozvojových oblastí s cieľom prediskutovať
stratégiu, akčný plán, merateľné ukazovatele a programovú štruktúru mesta.
Na základe zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozhodne, či
prebehne kompletný proces posúdenia vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné
prostredie, následne dôjde k zapracovaniu vznesených pripomienok do dokumentu PHRSR z procesu
strategického posúdenia, k vypracovaniu finálnej verzie PHRSR mesta Gelnica na roky 2022 – 2028

a návrh PHRSR bude predložený na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva (MsZ)
v Gelnici.
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom.
 Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj,
 Partnerská dohoda SR na r. 2021 – 2027,
 Strategický plán SR pre investície z eurofondov r. 2021 – 2027,
 Národná stratégia regionálneho rozvoja SR do roku 2030,
 Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030,
 Stratégia Slovensko 2030,
 PHSR Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022,
 Stratégia MAS Hnilec na roky 2018 – 2023,
 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na roky 2015 – 2021,
 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Gelnica na roky 2018 – 2024 s výhľadom do roku
2026.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie.
Mestské zastupiteľstvo v Gelnici.
9. Druh schvaľovacieho dokumentu.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Gelnici.
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy.
V tejto etape spracovania dokumentu PHRSR mesta Gelnica nie sú známe požiadavky na vstupy. Ich
konkretizácia sa vykoná pri hodnotení vplyvov konkrétnych činností v priebehu zisťovacieho konania,
prípadne spracovania správy o hodnotení. Pre spracovanie strategického dokumentu predstavujú
vstupy demografické, ekonomické a ďalšie štatistické ukazovatele, analýza stavu občianskej
vybavenosti, prírodných a historických väzieb, prieskum názorov verejnosti, informácie o dostupných
finančných zdrojoch.
Pri realizácii niektorých v PHRSR mesta Gelnica navrhovaných činností a aktivít sa predpokladá
dočasný alebo trvalý záber pôdy, ktorý však bude možné kvantifikovať až pri spracovaní
dokumentácie pre územné alebo stavebné povolenie (pokiaľ to navrhovaná aktivita bude vyžadovať).
Podobne budú v takejto dokumentácii vyčíslené aj požiadavky na prípadné energetické vstupy
(elektrická energia, teplo, zemný plyn, iné energie – napr. obnoviteľné zdroje), požiadavky na pitnú
vodu a pod.
V tejto etape spracovania strategického dokumentu nie je možné pri navrhovaných aktivitách vylúčiť
ani požiadavky na prípadný výrub drevín. Rozsah a podmienky výrubu drevín bude možné
špecifikovať až pre každú aktivitu spracovanú podrobnejším stupňom projektovej prípravy.
2. Údaje o výstupoch.
Výstupom predmetného strategického dokumentu bude definovaná stratégia rozvoja, jej priority,
opatrenia a aktivity vrátane akčného plánu na obdobie rokov 2022 - 2024. Konkrétnym výstupom
dokumentu PHRSR mesta Gelnica na roky 2022 – 2028 bude stanovenie rozvojových priorít a aktivít
najmä v týchto oblastiach:
 Obnova nehnuteľností vo vlastníctve mesta (napr. Mestský úrad, Správa domov, Klub
dôchodcov, bývalé Agitačné stredisko v Mária Hute, rekonštrukcia Domu smútku,
rozšírenie cintorína, rekonštrukcia a zateplenie – budovy Charity, Centra voľného času,
Mestskej knižnice a Domova opatrovateľskej služby.
 Obnova a rozvoj dopravnej infraštruktúry a technickej vybavenosti (miestne komunikácie,
parkoviská, chodníky, mosty).
 Obnova a rozvoj technickej infraštruktúry (tepelné hospodárstvo, dokončenie rekonštrukcie
verejného osvetlenia, rekonštrukcia a rozšírenie mestského rozhlasu).
 Rozvoj cestovného ruchu spočívajúci v zatraktívnení územia – dokončenie rekonštrukcie
Baníckeho múzea, pokračovanie v budovaní Banského skanzena v časti Turzov,
rekonštrukcia Domu baníka, rekonštrukcia a revitalizácia Hradného kopca, vybudovanie
športovej oblasti Majáles platz, vybudovanie športovo – rekreačného centra pod
Šibeničným vrchom, vybudovanie lyžiarskeho strediska na Kojšovskej Holi, rekonštrukcia
kamenného mosta, vybudovanie kempingu a stanového mestečka pre návštevníkov.

 Rozvoj občianskej vybavenosti a sociálnej vybavenosti,
 Zabezpečenie rozvoja ľudského potenciálu, zdravotnej a sociálnej starostlivosti o občanov.
 Podpora vzdelávania - vybudovanie Materskej školy v lokalite Háj, pokračovanie
v rekonštrukcii Základnej umeleckej školy, zateplenie telocvičného traktu Základnej školy
a pod.
 Rozvoj športu a kultúry (dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna, futbalového štadióna,
obnova tenisových kurtov a multifunkčných plôch, zabezpečenie vhodných spoločensko –
kultúrnych priestorov a pod.
 Poskytovanie sociálnych služieb a podpora občanov so sociálnym znevýhodnením.
 Realizácia aktivít k zvyšovaniu dostupnosti bývania – vybudovanie infraštruktúry
a výstavba bytov nízkeho štandardu v lokalite Háj, vytváranie lokalít k budovaniu
infraštruktúry pre IBV (ul. Slovenská, Hlavná, Vodárenská, Perlová, a Záhradná), výstavba
nájomných bytov na ul. Hlavnej, Slovenskej a SNP, výstavba bytového domu na ul.
Športovej a rekonštrukcia nájomných bytov vo vlastníctve mesta.
 Vytváranie podmienok pre zvyšovanie bezpečnosti v meste – modernizácia a rozšírenie
kamerového systému v meste a pod..
 Aktivity k ochrane životného prostredia spočívajúce v ochrane podzemných a povrchových
vôd, opatrenia na ochranu pred povodňami, opatrenia v oblasti ochrany ovzdušia,
znižovanie energetickej náročnosti verejných budov, rozvoj alternatívnych pohonov
a prvkov ekologickej mobility a podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie.
 Realizácia opatrení v oblasti odpadového hospodárstva spočívajúce v rozvoji efektívneho
odpadového hospodárstva a prechod na obehové odpadové hospodárstvo.
Novou výstavbou občianskej vybavenosti a bytovej výstavby vznikne potreba zabezpečenia
odvedenia splaškových a dažďových vôd do jestvujúcej alebo pripravovanej kanalizácie.
Osobitne sa pre každú aktivitu v rámci jej projektovej prípravy a schvaľovania bude potrebné
zaoberať aj nakladaním s odpadom, ktoré sa bude riadiť všeobecne záväzným nariadením mesta
Gelnica a príslušnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.
Navrhované aktivity predkladaného strategického dokumentu neuvažujú so vznikom nového
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia na území mesta Gelnica, v prípade návrhu na stredný zdroj
znečisťovania ovzdušia prebehne štandardný proces jeho povoľovania s požiadavkou na vhodné
umiestnenie zdroja znečisťovania ovzdušia a použitia najnovších technológií pre zníženie emisií.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.
Možné priame a nepriame vplyvy
Napĺňanie strategických cieľov vytýčených v dokumente PHRSR mesta Gelnica na roky 2022 –
2028 je podmienené realizáciou opatrení a aktivít, pri ktorých možno očakávať, že bude dochádzať k
určitým zásahom alebo k ovplyvňovaniu jednotlivých zložiek životného prostredia v území.
Konkrétne vplyvy a ich rozsah, trvanie a intenzita budú závisieť od charakteru a rozsahu jednotlivých
aktivít, od miesta ich realizácie, od spôsobu ich vykonávania, od použitých postupov a technológií.
Negatívne vplyvy navrhovaných činností bude možné eliminovať dôsledným dodržaním požadovaných
postupov navrhnutých v projektovej dokumentácií, aplikáciou účelných opatrení na minimalizáciu
negatívnych vplyvov, uplatňovaním vhodných postupov a technológií, dodržiavaním legislatívnych
predpisov k ochrane životného prostredia.
Je predpoklad, že napĺňanie strategických rozvojových cieľov, rešpektovaním platnej legislatívy
v oblasti životného prostredia a zdravia bude sprevádzané zvyšovaním životnej úrovne, kvality života
rozvojom občianskej vybavenosti a služieb, zvyšovaním zamestnanosti kvality bývania, zlepšovaním
zdravotného stavu a pohody obyvateľstva a návštevníkov mesta Gelnica, prevažne pozitívnym
dopadom na zložky životného prostredia, krajinu, prírodné zdroje a obyvateľstvo.
V navrhovanom strategickom dokumente sú mnohé navrhované aktivity a opatrenia zamerané na
zlepšenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľstva, predpokladáme významné pozitívne
vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a nepredpokladá sa vznik pravdepodobne
významných negatívnych vplyvov (realizáciou aktivít a opatrení uvedených v posudzovanom
strategickom dokumente) na životné prostredie.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
Pri napĺňaní navrhovanej stratégie a cieľov posudzovaného dokumentu PHRSR mesta Gelnica na
roky 2022 – 2028 sa pri dodržaní princípov trvalo udržateľného rozvoja a platnej legislatívy pri
príprave a realizácii jednotlivých navrhovaných aktivít predpokladá zlepšovanie zdravotného stavu a
pohody obyvateľstva s pozitívnym vplyvom na kvalitu a dĺžku života.

V súvislosti s realizáciou v ňom navrhovaných aktivít, činností a opatrení sa nepredpokladá vznik
pravdepodobne významných negatívnych vplyvov posudzovaného strategického dokumentu na
zdravotný stav obyvateľstva.
5. 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.
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov platí v celom katastrálnom území mesta I. stupeň ochrany a priamo na jeho území ani v
blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne vyhlásené alebo navrhované maloplošné chránené územia.
Severná a južná časť katastrálneho územia mesta je však súčasťou jedného z vyčlenených
území európskej sústavy chránených území NATURA 2000 - chránené vtáčie územie (CHVÚ)
Volovské vrchy, vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 196/2010 Z. z., ktorou
sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy s účelom zabezpečenia priaznivého stavu
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana
čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa prostredného, ďatľa trojprstého, hrdličky poľnej,
jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika bielokrkého,
muchárika červenohrdlého, muchára sivého, orla krikľavého, orla skalného, penice jarabej, prepelice
poľnej, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, tetrova hlucháňa, tetrova
hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a
rozmnožovania.
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa
považuje:
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, kuvika kapcavého,
kuvika vrabčieho, orla krikľavého, orla skalného a výra skalného, ak tak určí Okresný úrad Gelnica,
odbor starostlivosti o životné prostredie,
b) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov iným spôsobom, ako od
stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára.
PHRSR nenavrhuje aktivity, ktoré budú negatívne vplývať na predmet a podmienky ochrany CHVÚ
Volovské vrchy.
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
vymedzuje chránené stromy ako osobitnú kategóriu ochrany prírody, zapísané v štátnom zozname
chránených stromov na základe Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu v Košiciach č. 1/1996
z 27.11.1996, ktorou bola za chránený strom vyhlásená 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata), s názvom
"Lipa v Gelnici" na Lutherovom námestí č. 7. (evidenčné číslo štátneho zoznamu S 452). Význam
ochrany je vedecký, krajinársky a estetický.
Pri realizácií činností v súvislosti s týmito chránenými územiami a v ich okolí, alebo s možným
vplyvom na predmet ich ochrany bude potrebné individuálne posúdenie vplyvov na životné prostredie
pri realizácií jednotlivých aktivít s dodržaním príslušných opatrení na minimalizáciu negatívnych
vplyvov na predmet ochrany. PHRSR nenavrhuje aktivity, ktoré budú negatívne vplývať na predmet
a podmienky ochrany CHVÚ Volovské vrchy.
Pri realizácií jednotlivých aktivít PHRSR nie je predpoklad vzniku negatívnych vplyvov
pravdepodobne významných environmentálnych účinkov na chránené územia zasahujúce do
katastrálneho územia mesta Gelnica.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.
V tejto etape spracovania strategického dokumentu nie sú identifikované možné riziká, ktoré by
súviseli s jeho uplatňovaním v praxi. Napĺňanie strategických cieľov týkajúcich sa rozvojových aktivít v
podobe investičných zámerov bude v prípade naplnenia limitov podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006
Z. z. v znení neskorších predpisov pred ich povolením podrobené posúdeniu vplyvov na životné
prostredie v zmysle platnej legislatívy, čo prispeje k eliminácií prípadných rizík. Celková orientácia
stratégie, ciele a opatrenia sú nastavené tak, aby boli prípadné riziká na jednotlivé zložky životného
prostredia a zdravie obyvateľstva čo najviac eliminované.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Spracovávaný strategický dokument nenavrhuje aktivity, ktorých vplyv by mal mať širší regionálny
rozsah, navrhované činnosti a aktivity uvažované v dokumente PHRSR mesta Gelnica na roky 2022 –
2028 majú miestny charakter a dosah a nebudú týmto dotknuté susedné štáty.

IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení.
Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch
environmentálneho rozhodovania v procese spracovania strategického dokumentu :
 obyvatelia mesta Gelnica,
 fyzické osoby, právnické osoby a subjekty so záujmami hospodárskeho rozvoja,
sociálneho rozvoja a ochrany životného prostredia na území mesta Gelnica.
2. Zoznam dotknutých subjektov.
Dotknutý samosprávny kraj :
- Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie
projektov, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
Dotknuté orgány štátnej správy :
- Krajský pamiatkový úrad, ul. Hlavná 25, 040 01 Košice,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OP a vybraných zložiek ŽP,
ul. Komenského 52, 040 01 Košice,
- Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, ul. Komenského 52,
040 01 Košice,
- Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Hlavná č. 1, 056 01 Gelnica,
- Okresný úrad Gelnica, odbor regionálneho rozvoja, ul. Hlavná č. 1, 056 01 Gelnica,
- Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia, ul. Hlavná č. 1, 056 01 Gelnica,
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo
nám.
5, 052 01 Spišská Nová Ves,
- Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, ul. Markušovská 1, 052 80 Spišská Nová Ves,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Vsi, ul. A. Mickiewicza 6, 052 01 Spišská
Nová
Ves,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves, ul. Duklianska 46, 052 01 Spišská
Nová Ves,
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, ul. Brezová 30, 052
01
Spišská Nová Ves.
Dotknuté a susediace obce :
- Mesto Gelnica, Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica,
- Mesto Krompachy, Mestský úrad Krompachy, Námestie Slobody č. 1, 053 42 Krompachy,
- Obec Slovinky, Obecný úrad Slovinky č. 58, 053 40 Slovinky,
- Obec Prakovce, Obecný úrad Prakovce č. 333, 055 62 Prakovce,
- Obec Žakarovce, Obecný úrad Žakarovce č. 335, 055 71 Žakarovce,
- Obec Jaklovce, ul. Nová č. 464, 055 61 Jaklovce,
- Obec Veľký Folkmar, Obecný úrad Veľký Folkmar č. 334, 055 51 Veľký Folkmar,
- Obec Kojšov, Obecný úrad Kojšov č. 3, 055 52 Kojšov,
- Obec Zlatá Idka, Obecný úrad Zlatá Idka č. 159, 044 61 Zlatá Idka,
- Obec Poproč, Školská č. 2, 044 24 Poproč,
- Obec Vyšný Medzev, Obecný úrad Vyšný Medzev, Hrdinov SNP č. 152, 044 25 Medzev,
- Obec Jasov, Obecný úrad Jasov, Námestie sv. Floriána č. 259/1, 044 23 Jasov.
3. Dotknuté susedné štáty.
Spracovávaným strategickým dokumentom nebudú dotknuté susedné štáty, navrhované činnosti
a aktivity v dokumente PHRSR mesta Gelnica na roky 2022 – 2028 majú miestny charakter a dosah
(vzdialenosť hranice s Poľskou republikou od mesta Gelnica je 103 km, od hranice s Ukrajinou 129 km
a od hranice s Maďarskom 65 km). Navrhovaný dokument PHRSR mesta Gelnica na roky 2022 –

2028 nemá charakter strategického dokumentu vyžadujúceho cezhraničné posudzovanie, žiaden
susedný štát nie je z hľadiska schválenia tohto dokumentu dotknutým štátom.
V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).
Predkladané Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR mesta Gelnica na roky 2022 – 2028
pozostáva z textovej časti doplnenej formulármi, tabuľkami, grafmi, fotografiami máp a obrázkami.
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.
Pri vypracovaní strategického dokumentu PHRSR mesta Gelnica na roky 2022 – 2028 boli
analyzované nasledovné materiály a dokumenty:
Názov dokumentu
Platnosť
dokumentu
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
2030
Partnerská dohoda SR na r. 2021 - 2027
2027
Strategický plán SR pre investície z eurofondov r. 2021 - 2027
2027
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR do roku 2030
2030
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
2030
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
neurčená
Stratégia Slovensko 2030
2030
Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 - 2030
2030
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie r. 2020 - 2024
2024
Koncepcia územného rozvoja Slovenska
neurčená
Plán obnovy a odolnosti SR
neurčená
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030
2030
Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030
2030
Envirostratégie SR 2030
2030
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 - 2025
2025
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR
2027
na roky 2021 - 2027
Akčný plán rozvoja okresu Gelnica
2022
PHSR Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
2022
Stratégia MAS HNILEC na roky 2018 - 2023
2023
Program obnovy krajiny Košického kraja
aktuálne
Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji
aktuálna
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na
2022
roky 2015 – 2021, s predĺženou platnosťou do 31.12.2022.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Gelnica 2018 – 2024
2024
s výhľadom do roku 2026.
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Gelnica, 19. mája 2022
VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia.
Ing. Ľudovít Gurčík, Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica, v rámci realizácie
projektu Podpora regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica “ operačného programu
Efektívna verejná správa, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka.
Primátor mesta Gelnica Ing. Dušan Tomaško, MBA svojím podpisom potvrdzuje správnosť údajov.
Gelnica, 19. mája 2022
........................................................
Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta

