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1. ÚVOD - ZÁKLADNÉ CIELE ÚZEMNÉHO PLÁNU

Mesto Hnúšťa sa nachádza uprostred najdlhšieho horského pásma Slovenska Slovenského Rudohoria, v Revúckej Vrchovine a čiastočne v Stolických vrchoch. Leží v údolí rieky
Rimavy na sútoku Tisovskej a Klenovskej Rimavy.
Je priemyselným centrom severozápadnej časti Gemera. Rozvoj hutníctva je datovaný od
konca 18. storočia a rozvoj chemickej výroby je datovaný od roku 1923. Hnúšťa bola po vzniku l.
československej republiky sídlom okresu a znovu v rokoch 1938 - 1960. Významným centrom
priemyslu sa stala po roku 1945. Zároveň bol zaznamenaný aj prudký rozvoj výstavby bytov a
sociálnej i technickej infraštruktúry. Prejavilo sa to v prudkom náraste počtu obyvateľov (o 3 800
obyvateľov v období 1948 - 2000).
Ťažba a spracovanie magnezitu a chemická výroba zároveň významne negatívne ovplyvnili
životné prostredie mesta i jeho širokého okolia, a zaradili Hnúšťu medzi ohrozené oblasti
Slovenska. Náprava sa začala podnikať až po dosiahnutí kritického stavu životného prostredia v
polovici 80. rokov. V tomto období bol vyhotoevný "Bioprojekt Hnúšťa Hačava", z ktorého niektoré
časti boli zrealizované. Na prelome 80. a 90. rokov sa zmenila politická, ekonomická a sociálna
situácia Slovenska, zmenili sa tiež vlastnícke vzťahy. Ich dôsledkom je transformácia výrobných a
ťažobných prevádzok v meste, následný útlm výroby, ale aj technické opatrenia na zamedzenie
úniku znečisťujúcich látok do ovzdušia. Viaceré ciele Bioprojektu boli takto dosiahnuté bez
akýchkoľvek investícií.
Uvedené skutočnosti ovplyvnili pozitívne i negatívne situáciu mesta a sú dôvodom na
zabezpečenie novej územnoplánovacej dokumentácie.
Hlavné ciele riešenia
1. Na základe výsledkov prieskumov a rozborov prehodnotiť funkčné členenie mesta s
prihliadnutím na zmeny vo vlastníckych vzťahoch po roku 1990.
2. Navrhnúť vyvážený rozvoj celého katastrálneho územia mesta na princípe trvalo udržateľného
života.
3. Zhodnotiť situáciu v stave životného prostredia z pohľadu zrealizovaných opatrení zakotvených
v Bioprojekte Hnúšťa - Hačava. Navrhnúť aktualizáciu potrebných krokov, zabezpečujúcich
ďalšie zlepšovanie stavu životného prostredia riešeného územia.
4. Na základe demografického vývoja navrhnúť rozvojové plochy bytovej výstavby a sociálnej
infraštruktúry. Využiť k tomu predovšetkým disponibilné plochy vo vnútri súčasnej hranice
zastavaného územia a v prípade záberu nových plôch rešpektovať zásady ochrany pôdneho
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fondu.
5. Rozvoj funkcie výroby riešiť predovšetkým intenzifikáciou území existujúcich výrobných
areálov, s uzavretými výrobnými cyklami bez nepriaznivého ovplyvňovania životného
prostredia. Hľadať vhodnú plochu pre realizáciu priemyselného parku.
6. Vytvoriť podmienky pre optimálny rozvoj širokého spektra rekreačných a športových aktivít v
katastrálnom území s možnosťami dennej, víkendovej i dlhodobej rekreácie.
7. Vyriešiť problémy v dopravnom systéme mesta a zoptimalizovať všetky jeho zložky.
8. Navrhnúť dobudovanie chýbajúcich zložiek technickej infraštruktúry (najmä kanalizácie a
čistenia odpadových vôd a plynofikácie), rekonštrukciu existujúcich opotrebovaných
energetických, telekomunikačných a vodovodných sietí a ich rozšírenie do novonavrhnutých
funkčných zón.
9. Navrhnúť realizáciu systému separovaného zberu všetkých druhov odpadov v zmysle
Programu odpadového hospodárstva schváleného mestským zastupiteľstvom a vydaného
záväzného nariadenia.
10. Premietnuť schválené dokumenty civilnej ochrany obyvateľstva a navrhnúť ich doplnenie o
požiadavky vyplývajúce z rozvoja mesta do roku 2015.
11. V spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
navrhnúť zásady ich optimálneho obhospodarovania a využívania.
12. Premietnuť a rozšíriť aktivity navrhnuté v rámci projektu zviditeľnenia mikroregiónu Sinec;
aktivity navrhované v rámci euroregiónu Slaná - Rimava a projektu "podnikateľské inkubátory v
Hnúšti, Tisovci a v Rimavskej Sobote".
13. Navrhnúť rozšírenie plôch verejnej zelene na území mesta s využitím spracovaných
dokumentov (riešenie mestskej zóny, detský program - štúdia oddychových plôch, atď.).
14. Samostatnú pozornosť venovať mestským častiam Brádno a Polom, s cieľom zastaviť ich
vyľudňovanie a urýchliť ich premenu na rekreačné osady.
15. V miestnej časti Hačava (najmä v ťažobných a výrobných areáloch) hľadať možnosti
rekultivácie poškodenej krajiny a jej nového funkčného využitia.
16. V mestskej časti Likier, po zrušení stavebnej uzávery, určiť zásady a regulatívy rekonštrukcie
zástavby.
17. V časti Maša navrhnúť rekonštrukciu prístupového mosta, vyriešiť komunikačné sprístupnenie
a optimalizáciu obytnej a výrobnej funkcie.
18. V riešení venovať osobitnú pozornosť tvorbe krajiny. Všetky uvedené ciele riešiť v súlade so
závermi optimalizácie ochrany a využívania krajiny (krajinno-ekologického plánu), ktorý bol
vyhotovený ako súčasť prieskumov a rozborov.
19. Premietnuť projekt rozvoja mesta Hnúšte vo vzťahu:
a) k medzinárodnej spolupráci v rámci Euroregiónu Slaná - Rimava s partnermi v Maďarskej
republike
b) k mikroregiónu Sinec a jeho rozvojovému projektu
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c) k vyváženému trvalo udržateľnému rozvoju celého katastrálneho územia mesta
d) k centrálnej mestskej zóne ako atraktívnemu vybavenostnému centru mesta
Územný plán mesta Hnúšťa je zabezpečovaný z nasledovných dôvodov:

• Rozvoj mesta je usmerňovaný Územným plánom sídelného útvaru Hnúšťa z roku 1981 a
Územným plánom centrálnej mestskej zóny z toho istého roku. Obidva dokumenty sú
prekonané a pre súčasné potreby nevyhovujú

• Po roku 1990 sa zásadným spôsobom zmenili vlastnícke vzťahy k pozemkom a z tohoto
dôvodu nie je možné zaberať pozemky pre výstavbu bez súhlasu vlastníkov (s výnimkou
verejnoprospešných stavieb zakotvených v schválenom územnom pláne). Zmenili sa
podmienky v bytovej výstavbe, v občianskej a technickej vybavenosti, vo výrobnej sfére a v
zamestnanosti

• Po roku 1990 bol obsah územnoplánovacej dokumentácie rozšírený o environmentálnu a
krajinnoekologickú zložku a od roku 2000 je povinnou súčasťou krajinnoekologická,
environmentálna a socioekonomická optimalizácia krajiny (krajinnoekologický plán).

• V roku 1998 bol vládou SR schválený Územný plán veľkého územného celku
Banskobystrického kraja, z ktorého je povinné zapracovať do územných plánov sídiel jeho
záväznú časť

• Od 1. augusta 2000 platí zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976
Zb. V zmysle § 11 citovaného zákona všetky sídla nad 2000 obyvateľov musia mať platný
územný plán. V zmysle § 30 je obec (mesto) povinné pravidelne, najmenej však raz za 4 roky,
preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky, prípadne
obstaranie nového územného plánu. V prípade Hnúšťe ide o územný plán starý už 19 rokov a
optimálne je obstarať nový územný plán.

• V Hnúšti sa zmenila aj organizácia územia. Jej miestne časti nie sú v pôvodnom územnom
pláne riešené. Zmenila sa aj situácia so stavebnou uzáverou v miestnej časti Likier, na ktorú je
nevyhnutné reagovať v územnoplánovacej dokumentácii.
Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti rozhodlo o aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie a
schválilo dňa 22.11.2000 uznesením, č. 20/2000 obstaranie územného plánu mesta Hnúšťa.
Prieskumy a rozbory boli vyhotovené v roku 2001. Zadanie pre spracovanie územného plánu
mesta Hnúšťa bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Hnúšti uznesením č. 39/2002 zo dňa
23. 10. 2002. Koncept riešenia územného plánu bol spracovaný v druhom polroku 2002 a
následne prerokovaný s občanmi, právnickými osobami, orgánmi samosprávy a štátnej správy.
Súhrnné stanovisko bolo spracované v marci 2003. Následne bol spracovaný návrh územného
plánu.
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2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

A. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Riešeným územím je katastrálne územie mesta Hnúšťa pozostávajúce z katastrálnych
území miestnych častí Hnúšťa - Likier, Hačava, Brádno a Polom.
Hranica katastrálneho územia je vymedzená nasledovne:
Východiskový bod je v koryte rieky Rimavy južne od m.č. Likier. Hranica prebieha smerom
východným údolnou nivou Nižné Lúky, pretína železničnú trať, lomí sa smerom severným, po 100
m mení smer na východ, prebieha korytom nepomenovaného ľavého prítoku Rimavy, stúpa na
hrebeň, 400 m severne od kóty Cigán (601 m.n.m.) sa lomí na sever, prebieha hrebeňom, po 600
m sa lomí na juhovýchod, prebieha korytom Bradnianskeho potoka, 300 m východne od sútoku
Bradnianskeho a Striežovského potoka sa lomí smerom severným, prechádza popri kótach 427 a
455 m.n.m. popri kóte Nemšiná (511,1 m.n.m.) a popri kóte 460 m.n.m., pretína v zákrute cestu
M/526 Hnúšťa - Jelšava, po 300 m sa lomí smerom severozápadným a neskôr mení smer na
sever, prechádza úbočiami Rúbaň, Skalce, Zardanovo, Klokočovo, Čierťaž, Pustatina, Kolešnice,
schádza do údolia horného toku Blhu, prebieha korytom Blhu až po jeho prameň, prudko sa lomí
smerom južným, dosahuje kótu Paseka (990 m.n.m.), mení smer na západ, schádza do údolia
Zárubného potoka, prebieha korytom tohoto potoka až do údolia Rimavy, pretína železničnú trať,
mení smer na juh, oblúkom prebieha údolnou nivou Rimavy, pretína Rimavu a cestu 11/521 a
smerom západným stúpa kolmo na vrstevnice úbočím Murgašovo na hrebeň, oblúkom mení smer
na juh, dosahuje kótu Ostrá 1011 m.n.m., prebieha smerom južným popri kóte Ohrablo (889
m.n.m.), klesá do údolia nepomenovaného ľavého prítoku Klenovskej Rimavy, pretína cestu II/526
500 m východne od obce Klenovec, pokračuje smerom juhozápadným plytkým údolím a neskôr
hrebeňom popri osade Patošovo a kóte Bodnárka (833 m.n.m.), lomí sa smerom juhovýchodným,
prechádza hrebeňom kótami 837, 836, 827 a 843 m.n.m. a kótou Železná tabľa (857 m.n.m.),
kótou 864 a 882 m.n.m., severne od vrcholu Sinca (917 m.n.m.) sa lomí na východ až
severovýchod, pod kótou Burianka (758 m.n.m.) sa lomí na juhovýchod, prechádza dubovou
stranou kótou 626 m.n.m., schádza úbočím Kynceľovo do údolia Rimavy, pretína cestu II/531,
schádza do údolnej nivy a v koryte Rimavy dosahuje východiskový bod.
Výmera katastrálneho územia je 6805 ha.
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GEOGRAFICKÝ POPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Poloha riešeného územia
Riešené územie sa podľa geomorfologického členenia Slovenskej republiky nachádza v
subprovincii vnútorných Karpát, v oblasti Slovenského Rudohoria, v rámci ktorého tu vystupujú
celky: Stoličke vrchy, Revúcka vrchovina a Spišsko-gemerský kras. Stoličke vrchy s podcelkami
Tŕstia a Klenovské vrchy a časťou Muránskej brázdy zaberajú centrálnu časť riešeného územia
medzi Klenovcom, Tisovcom a Hačavou. Územie medzi Hnúšťou a Rimavským Brezovom patrí do
Rimavského podolia, ktoré je časťou podcelku Železničke predhorie a celku Revúcka vrchovina.
Územie západne od Tisovca patrí do Muránskej planiny, ktorá je podcelkom Spišsko-gemerského
krasu.
Geologický podklad
Riešené územie má zložitú geologickú stavbu. Zastúpené sú tu horniny od proterozoika až
po kvartér. V celej oblasti prevažujú metamorfované horniny - dvojsľudné svory a svorové ruly,
miestami fylity. Z ďalších sú zastúpené granodiority, amfibolity a ortoruly. Tieto vyvrelé a
premenené horniny ťažko zvetrávajú a dávajú málo výživy pre pôdy.
Viažu sa na ne najmä hnedé pôdy kyslé a podzolované. V severnej časti sa vyskytujú
karbonátové horniny triasu - vápence, pieskovce a bridlice.
V doline Rimavy a jej väčších prítokov sú zastúpené pleistocénne spraše, sprašové hliny a
holocénne nivné sedimenty. Ako pôdotvorný substrát sú najdôležitejšie svahové zvetraliny
podložných hornín zvetraných na miestne alebo premiestnené - svahové hliny, zahlinené
štrkopiesky a pod.
Kotliny a doliny sú vyplnené terasovými a aluviálnymi sedimentami.
Seizmicita
Riešené územie patrí z hľadiska zemetrasení do kategórie s najnižšou pozorovanou
intenzitou v rámci SR (< 6° MCS) s počtom zemetrasení v uplynulých 100 rokoch < 1.
Povrch
Reliéf
Z hľadiska typológie reliéfu patrí údolie Rimavy do kategórie pedimentového fluviálnodenundačného reliéfu - rezanej pahorkatiny. Východná časť riešeného územia patrí do kategórie
fluviálne rezaného rázsochového reliéfu - rezanej hornatiny. Západná časť riešeného územia patrí
do kategórie fluviálne rezanej vysočiny.
Pôda
Väčšina pôdy na riešenom území patrí do kategórie hlinito-píesočnatej, v lesných
oblastiach miestami piesočnato-hlinitej. V južnej a severnej časti územia sa vyskytuje pôda
piesočnato-hlinitá, v lesných oblastiach miestami hlinitá. Podrobnejšie sa pôde venujú kapitoly 14
a 20.
Klimatické pomery
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Priestorovú diferenciáciu znečistenia ovzdušia výrazne ovplyvňujú klimatické pomery, ktoré
prispievajú k zosilňovaniu alebo k zoslabovaniu jeho nepriaznivých účinkov. Veľký význam majú
najmä veterné pomery, ale dôležité sú aj zrážky, teploty, dĺžka snehovej pokrývky, slnečný svit a
ďalšie ukazovatele.
Okolie Hnúšte a Hačavy, ktoré je najviac ohrozené exhalátmi, patrí do teplej klimatickej
oblasti, okrsok teplý, mierne suchý s chladnou zimou. Hrebeňové partie okolitých vrchov zasahujú
do oblasti mierne teplej, okrsok mierne teplý, mierne vlhký, vrchovinový.
V type reliéfu, v akom sa nachádza riešené územie, sa cez deň kotliny a údolia prehrievajú
a otepľujú a v noci sa výrazne ochladzujú. Pre tieto územia sú charakteristické vysoké denné
amplitúdy teploty vzduchu, ktoré spolu s hromadením studeného vzduchu v týchto uzavretých
kotlinách najmä v priebehu noci, sú základnými faktormi vytvárania prízemných inverzií vzduchu.
Inverzie teploty vzduchu sa vytvárajú za rozličných poveternostných situácií a podľa toho
sa rozlišujú radiačné, frontálne, advekčné, jarné a subsidenčné inverzie. Ich spoločnou
charakteristikou je stabilné zvrstvenie vzduchu, bezvetrie, až veľmi malé rýchlosti vetra. Pod
inverznou vrstvou sa nachádza studený vzduch, nad inverznou vrstvou relatívne teplejší a za
určitých poveternostných situácií výrazne teplejší vzduch. Inverzná vrstva je zadržujúcou
vzduchovou vrstvou a pod jej hranicou sa koncentrujú znečisťujúce exhaláty vzduchu. Prízemné
inverzie sú často doprevádzané hmlami alebo nízkou oblačnosťou. Najväčšia početnosť inverzií v
týchto kotlinách sa podľa miestnych geografických a mikroklimatických podmienok predpokladá na
jar za prílevu teplého vzduchu a v lete skoro každú noc do výšky 50 - 80 m a až do 80 %
prevýšenia výšky nad kotlinou a jej priľahlými údoliami a dolinami. V zimnom období má výskyt
inverzií menšiu početnosť, ale sú vertikálne rozsiahlejšie. Ich vertikálny rozsah veľmi často
prevyšuje hornú úroveň najbližších kopcov a ojedinelé sa vyskytujú až do výšky 1200 m.n.m. Za
stabilných anticyklonálnych situácií môžu trvať aj niekoľko dní. Letné inverzie sa prevažne
rozrušujú v skorých doobedňajších hodinách, zimné majú často celodenné trvanie.
Dôsledkom silnejšej intenzity ožiarenia južne exponovaných svahov kotliny dochádza cez
deň približne tri hodiny po východe slnka až 1 hodinu pred západom slnka v závislosti od
poveternostnej situácie a pri málo oblačnom počasí k prúdeniu vzduchu v smere hore dolinou a
hore ožiarenými svahmi a premenlivou rýchlosťou v priemere okolo 1 m/s. V noci približne 2
hodiny po západe slnka až 1 hodinu po východe slnka dochádza k prúdeniu vzduchu dolu dolinou
a dolu svahmi s rýchlosťou 0,5 až 2 m/s, ojedinelé i väčšími. Súčasne vo výške inverzie prebieha
opačné prúdenie vzduchu. Táto horsko-dolinná cirkulácia sa formuje len pri slabom výškovom
prúdení a za oblačného počasia sa významne znižuje, resp. nevzniká údolný vietor cez deň.
Horský vietor v noci sa formuje takmer za každého stabilného počasia.
Klimatické charakteristiky:
Mesiac

ɸ teplota

ɸ oblačnosť

ɸ zrážky v mm

ɸ počet dní so
snehom
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I.

-4,1

67

40

23,7

II.

-2,2

65

43

6,1

III.

1,8

61

42

IV.

7,6

62

42

V.

12,9

62

80

VI.

16,0

61

97

VII.

17,8

55

91

VIII.

17,0

55

82

IX.

13,3

53

55

X.

8,1

64

55

0,1

XI.

3,1

75

74

1,5

XII.

-1,1

72

60

11,6

ɸ rok

7,5

63

761

62,8

Zrážky IV. - IX. (vegetačné obdobie)
Zrážky X. - III. (zima)
Priem, počet letných dní (max. teplota 25° C a vyššia)
Priem, počet mrazových dní (min. teplota -0,1 a nižšia)
Začiatok obdobia s 0 teplotou vzduchu 15° C a vyššou
Koniec obdobia s 0 dennou teplotou vzduchu 15° C a vyššou
Počet dní so zrážkami 1,0 mm a viac
Priem, počet dní so snehovou pokrývkou
Priem, maximum snehovej pokrývky
Priem, dátum prvého dňa so snehovou pokrývkou
Priem, počet jasných dní v roku
Priem, počet oblačných dní v roku
Priem, počet dní s hmlou v roku

447 mm
314 mm
50 - 60
130 -140
21.V. - 1.VI.
1.IX. - 11.IX.
93,4
62,8
30 cm
21 .XI. - 1 .XII.
40 - 50
120-130
50

Smery prevládajúcich vetrov v %
Lokalita Hačava
smer

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

bezvetrie

%

12

5

3

4

9

5

4

8

50

Lokalita Klenovec
smer

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

bezvetrie

%

7

4

5

8

5

4

8

14

45

Lokalita Hnúšťa
smer

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

bezvetrie

%

12

4

3

4

8

4

9

6

50
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Z tabuľkového a grafického prehľadu 8-dielnej veternej ružice smerov vetra za rok
vyplýva, že v lokalite Klenovec je prevládajúce prúdenie vzduchu z kvadrantu západ severozápad a podružné maximum z juhovýchodného smeru. V lokalite Hnúšťa je prevládajúce
prúdenie vzduchu zo severného a západného kvadrantu, pričom podružné maximum je z južného
smeru. V lokalite Hačava je prevládajúce prúdenie vzduchu z kvadrantu severozápad - sever a
podružné maximum z južného smeru. V uvedených lokalitách sa predpokladá veľká početnosť
bezvetria v rozmedzí 45 - 55 % a tiež veľká početnosť slabých rýchlostí vetra 1 - 2 m/s. Z tohto
predpokladu vyplýva i možnosť veľkého výskytu inverzií teploty vzduchu a následnej zvýšenej
hmlistosti záujmových lokalít. Väčšia veternosť sa predpokladá v lokalite Klenovec. Popri veľkej
početnosti bezvetria a slabých rýchlostí vetra sa za priaznivých poveternostných situácií môžu v
zhodnotených územiach vyskytnúť ojedinelé víchrice s nárazmi vetra i okolo 120 km/hod.

B. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU
REGIÓNU

Z nariadenia vlády SR č. 263/1998 Z.z., ktorým je určená záväzná časť ÚPN-VÚC
banskobystrického kraja, vyplývajú tieto požiadavky, ktoré sú do územného plánu mesta Hnúšťa
premietnuté:

• rozvíjať Hnúštiansko - Tisovecké ťažisko osídlenia
• podporovať rozvoj mesta Hnúšťa ako lokálneho centra osídlenia
• vytvárať územnotechnické predpoklady na rozvoj hospodárskych aktivít v území; prednostne sa
zamerať na rozvoj pracovných príležitostí v okresoch s najvyššou mierou nezamestnanosti,
medzi ktoré patrí aj Rimavská Sobota

• rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a navrhnúť jeho využívanie v kategóriách
zodpovedajúcich pôdno-ekologickej a typologicko-ekologickej rajonizácii

• pri využívaní lesného pôdneho fondu uplatňovať funkčnú diferenciáciu územia
• pri rozvoji priemyslu podporovať princíp rekonštrukcie, sanácie a intenzifikácie využívania
existujúcich areálov a objektov

• vytvárať územno-íechnické predpoklady na rozšírenie priemyselnej výroby v okrese Rimavská
Sobota

• realizovať rekultivačné a ekostabilizačné opatrenia v území ovplyvnenom povrchovou a
podpovrchovou ťažbou

• ťažbu nerastov realizovať pri zohľadnení zdôvodnených potrieb v takom rozsahu a takým
spôsobom, aby nedochádzalo k nadmerným negatívnym vplyvom na životné prostredie

• rešpektovať chránené ložiskové územia a určené dobývacie priestory
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• usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turistiky v súlade s
prírodnými danosťami kraja v okresoch Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Poltár,
Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš

• utvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov mestských sídiel budovaním
rekreačných zón sídelných útvarov

• utvárať územno-technické predpoklady na rozvoj všetkých aktuálnych foriem domácej a
medzinárodnej turistiky v sídlach a rekreačných útvaroch modernizáciou jestvujúcej a
budovaním novej obslužnej, relaxačnej a športovej vybavenosti v zastavanom území a
nadväzujúcich priestoroch, na významných medzinárodných a regionálnych cestných trasách
kraja a na cykloturistických trasách všetkých kategórií

• systematicky zvyšovať rozsah a kvalitu služieb v jestvujúcich turistických lokalitách s najlepšími
podmienkami na využitie v zimnej sezóne

• systematicky zvyšovať rozsah a kvalitu služieb v jestvujúcich turistických lokalitách s najlepšími
podmienkami na letnú turistiku a rekreáciu

• rozvíjať podmienky na rekreáciu a turistiku v plnom súlade so záujmami ochrany prírody a
prírodných zdrojov, preorientovať ťažisko rozvoja rekreácie z voľnej krajiny do obcí s potrebným
potenciálom atraktivít a vybavenosti

• rešpektovať hlavnú ekologickú funkciu lesov s minimálnym drevoprodukčným významom, ktoré
sú v kategóriách ochranné lesy, lesy osobitného určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií
zaradených do pásiem ohrozenia a lesy vo všetkých vyhlásených a navrhovaných chránených
územiach kategórií chránený areál, národný park a v územiach vymedzených biocentier

• rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja
• rešpektovať v rámci ekologickej siete Slovenskej republiky začlenenie území do nej
• uplatňovať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému
ekologickej stability podmienky ustanovené:
- zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre kategórie a stupne
ochrany chránených území (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie);
- zákonom č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č,
100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení
neskorších predpisov pre lesné ekosystémy v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného
určenia;
- zákonom SNR č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre
poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú
stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
- medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, pre ekosystémy
mokradí majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva

• prispôsobovať trasovanie dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby
13
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bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť

• eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému
ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, znečisťovanie vodných
tokov a pod.)

• rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako limitujúci faktor
urbanistického rozvoja územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi vysokým až
stredne vysokým produkčným potenciálom, poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vybudované
hydromelioračné zariadenia a rešpektovať osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej
schopnosti (produkčné sady a vinice) rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chrániť
najcennejšie objekty a súbory objektov zaradené alebo navrhované na zaradenie do kategórie
mestských pamiatkových rezervácií, pamiatkových rezervácií ľudových stavieb, pamiatkových
zón a národných kultúrnych pamiatok, chrániť ich a využívať v súlade s ustanoveniami zákona
SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti

• prispôsobiť ďalšie využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území ochranným
podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok určených v návrhoch opatrení na ich zachovanie
osobitnú pozornosť venovať lokalitám evidovaných, známych a predpokladaných
archeologických nálezísk,

• zabezpečiť dodržiavanie zásad pamiatkovej starostlivosti na území historických jadier miest a
obcí nepodliehajúcich pamiatkovej ochrane zo zákona, ako aj v častiach územia so zachovanou
historickou urbanistickou štruktúrou a historickým stavebným fondom

• zabezpečiť aktívnu ochranu technických pamiatok (banské a hutnícke diela, šachty, štôlne,
tajený, huty, hámre, valkovne a pod.), vybraných typických remeselníckych a priemyselných
objektov

• zabezpečiť ochranu hodnotných objektov a urbanistických komplexov z obdobia konca 19. a
prvej polovice 20. storočia

• chrániť a udržiavať historické krajinné prvky a komplexy (mestské parky, parky v areáloch
kaštieľov a kúrií, kúpeľné parky a pod.)

• vytvárať podmienky na ochranu a obnovu pamiatkových objektov vo voľnej krajine (hrady,
zámky, zrúcaniny a pod.) ako historických dokumentov a výrazných kompozičných prvkov v
krajinnom obraze

• rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické regióny
kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám hospodárskych aktivít a
väzbám s prírodným prostredím

• uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú charakteristiku sídiel mestského, malomestského a
rôznych foriem vidieckeho osídlenia vrátane typického rozptýleného osídlenia strednej a južnej
časti územia kraja

• rekonštruovať cestu N/530 v úseku Brezno - Tisovec, cestu II/531 v úseku Tisovec - Hnúšťa Rimavská Sobota - Pavlovce s obchvatom obce Hnúšťa a cestu II/571 v úseku Pavlovce - Kráľ14
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hranica s Maďarskou republikou, návrh na preradenie do cestnej siete l. triedy

• rezervovať plochy a koridor pre dobudovanie rimavskosobotského skupinového vodovodu
• dobudovať čistiareň odpadových vôd v Hnúšti
• rezervovať plochy pre výhľadové malé vodné nádrže podľa vodohospodárskych plánov povodí
• prednostne využívať zemný plyn na zásobovanie lokalít teplom s cieľom znížiť miestnu záťaž
znečistenia ovzdušia

• ekologizovať výrobu a spotrebu tepla a podľa možností využívať miestne zdroje energie
• v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma a bezpečnostné pásma
jestvujúcich a navrhovaných plynovodov a teplovodov

• dokončiť výstavbu základnej siete informačného systému Slovenskej pošty Bratislava - Nitra Košice a pripojenie okresných a poverených pôšt na túto sieť

• rezervovať priestor pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov
• podporovať rozvoj systému vzdušného telekomunikačného prenosu v špecifických horských
podmienkach Nízkych Tatier, Muránskej planiny, Veľkej Fatry a pod.

• pri lokalizácii zariadení stredného školstva zohľadniť charakter demografickej, sociálnej a
ekonomickej štruktúry územia a z nej vyplývajúce nároky na odbornú orientáciu absolventov
stredných škôl a učilíšť

• vytvárať územno-technické predpoklady na rovnomerné pokrytie územia zariadeniami základnej
zdravotnej starostlivosti.

• rozširovať sieť a štruktúru zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb podľa potrieb
okresov paralelne s narastaním podielu občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov v
dôchodkovom veku, ako aj občanov so zdravotným postihnutím, najmä občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím

• vytvárať územno-technické predpoklady na zriaďovanie resocializačných stredísk na
poskytovanie starostlivosti občanom po skončení liečby v zdravotníckom zariadení na liečbu
drogových závislostí v okresoch so zvýšeným výskytom drogových závislostí

• podporovať postupnú realizáciu národných programov zameraných na znižovanie emisií oxidu
uhličitého a ostatných plynných látok vyvolávajúcich zvýšenie skleníkového efektu, ich
podrobné rozpracovanie a realizáciu v podmienkach Banskobystrického kraja

• kontrolnou činnosťou a prijímaním potrebných opatrení iniciovať a motivovať výraznejšie
uplatnenie vykurovacích médií a pohonných látok s nižšou mierou znečisťovania životného
prostredia najmä v doprave, tepelnom hospodárstve a energetike

• zabezpečiť:
- špeciálnu - sprísnenú ochranu vodárenských tokov a ich povodí (povodie Hrona, Ipľa a
Slanej) podľa vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej
socialistickej republiky č. 10/1977 Zb, ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a
určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
- špeciálnu - sprísnenú ochranu (ochranné pásma pre všetky zdroje pitnej vody) podľa § 19
15
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zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon)

• rezervovať priestor pre výhľadové regionálne skládky komunálneho odpadu a kapacity na
spracovanie využiteľných odpadov

• zabezpečiť na území kraja lokality na výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnocovanie a
kompostovanie odpadov

• sanovať skládky odpadov v priestoroch ohrozujúcich životné prostredie

C. ZÁKLADNÉ

DEMOGRAFICKÉ,

SOCIÁLNE

A

EKONOMICKÉ

ROZVOJOVÉ

PREDPOKLADY MESTA

Demografické rozvojové predpoklady
Počet obyvateľov riešeného územia je sledovaný od roku 1869, kedy mala Hnúšťa celkom
2261 obyvateľov (včítane vtedy samostatných obcí Likier, Hačava, Brádno a Polom).
Vývoj počtu obyvateľov mal pozitívny trend s výnimkami v priebehu l. a II. svetovej vojny.

Prehľad vývoja počtu obyvateľov

Rok

Počet obyvateľov

1869

2261

1900

3537

1910

4143

1921

3557

1930

3454

1940

4024

1948

3780

1961

5005

1970

5329

1980

6282

1991

7146

1996

7522

1998

7536

1999

7561

2000

7580

2001

7524

Z prehľadu vyplýva dosiahnutie maximálneho počtu obyvateľov roku 2000.
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Napriek momentálnemu útlmu výroby a čiastočnému zakonzervovaniu časti výrobného
programu, predpokladáme oživenie výrobného potenciálu v budúcich rokoch a jeho optimálne
využívanie. Tento predpoklad je založený na troch východiskách:
1. realizáciou reformy verejnej správy získajú obce, mestá a regióny viac finančných prostriedkov
pre svoje rozvojové programy
2. vstupom Slovenska do Európskej únie sa vytvoria podmienky pre voľný pohyb kapitálu a
rozšíria sa možnosti vstupu zahraničných investorov
3. vstupom Slovenska do NATO je reálny predpoklad oživenia vojenskej zložky výroby
V prípade splnenia týchto predpokladov bude sprievodným znakom posilnenie
priaznivého demografického vývoja, s priemerným prírastkom 40 obyv./rok.
V návrhu vychádzame z uvedeného nápočtu a navrhujeme na jeho základe
demografický vývoj v meste (uvažujeme s nárastom počtu obyvateľov 34 obyv./rok)
Prehľad predpokladaného vývoja počtu obyvateľov:

Rok

Počet obyvateľov

2005

7650

2010

7800

2015

8000

2020

8200

Pôvodný územný plán HSA Hnúšťa predpokladal v dlhodobom výhľade nárast počtu
obyvateľov v roku 2 000 až na 11 120, čo je o 3 540 obyvateľov viac oproti skutočnosti.
Ekonomické prepoklady rozvoja mesta
Hnúšťa je priemyselným centrom horného toku Rimavy. Spolu s Tisovcom vytvára
pracovné príležitosti pre celý región severozápadného Gemera.
ŠTRUKTÚRA PRIEMYSLU
• SLZ CHÉMIA a.s. Hnúšťa
Počet zamestnancov sa v uplynulých 3 rokoch pohyboval v rozmedzí 300 - 330. V roku 2001
je počet zamestnancov 281.
Zameranie: chemický priemysel s rozbiehajúcou sa silikátovou chémiou. Spoločnosť má od
roku 1996 certifikovaný systém ISO 9001:1994 a je držiteľom certifikátu kvality so zápisom do
medzinárodnej siete.
Výber z predmetu podnikania spoločnosti:
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•

revízia vyhradených elektrických zariadení

•

montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení

•

montáž, opravy meracej a regulačnej techniky

•

elektroinštalácia

•

výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania

•

revízia a skúšky tlakových zariadení

•

výroba drevného uhlia, aktívnych uhlia sorbetov, filtračných sorbčných materiálov na báze
drevných uhlí, cementačných práškov, drevouholných brikiet, organických esterov kyseliny
octovej, anorganických octanov, zmesných organických rozpúšťadiel,čistých chemikálií a
acetónu, detekčných a preukazníkových trubičiek, filtračných materiálov, výrobkov a
polotovarov z PVC

•

výroba pracích práškov

•

výroba zeolitových výrobkov

•

výroba tepla, rozvod tepla: rozvod elektriny

•

výroba filtrov pre priemyselné, vojenské a civilné využitie

•

podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Spoločnosť je subjektom hospodárskej mobilizácie. Výrobný areál zaberá plochu 30,6 ha.

• Prvá T-GÚM HNÚŠŤA s.r.o.
Počet zamestnancov: 92
Spoločnosť vyrába pre priemysel:
- strojársky 47 %
- automobilový 30 %
- zdravotnícky 8 %
- obuvnícky 8 %
- stavebnícky 4 %
- elektrotechnický 3 %
Vyrába výrobky lisovanej technickej gumy (manžety, gumokovy, rohože, tesnenia, prachovky
atď.) pre všetky oblasti priemyslu a stavebníctva. Podiel vývozu sa pohybuje okolo 80 %.
Firma má od r. 1997 certifikát ISO 9002. Výrobné kapacity gumárenskej technológie (4500
t/rok) a strojárskej dielne, sú v súčasnosti využité na 20 %. K dispozícii je ďaľších 5000 m2
nevyužitých výrobných hál a administratívnych priestorov.
Súčasťou hál so samostatným prístupom je v bezprostrednej blízkosti rampa so železničnou
vlečkou a prístupmi k priamemu naloženiu kamiónov z výrobnej haly alebo z regálového
zakladača. Na rampe je žeriav 12,5 t pre manipuláciu zo železničných vagónov, resp.
kamiónov. K dispozícii sú všetky energetické médiá.
• MAGNATECH SLOVAKIA a.s. Hačava (INTOCAST)
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Uznesením Krajského súdu v B. Bystrici je od 19.10.1998 na majetok spoločnosti vyhlásený
konkurz z dôvodu predĺženosti úpadcu. Na základe opatrenia Krajského súdu v B. Bystrici sa
uskutočnil predaj časti konkurznej podstaty. Spoločnosť Magnatech zamestnáva asi 30
zamestnancov. Predaj spoločnosti bol zrealizovaný v máji 2001 a v júni 2001 bola zahájená
príprava renovácie a repasie objektov a výrobného zariadenia. Nový majiteľ - nemecká
spoločnosť INTOCAST intenzívne pristupuje k obnove výroby magnezitových produktov na
inovovanom výrobnom zariadení. Výrobná činnosť bola obnovená v roku 2002.

• Gemerská nerudná spoločnosť a.s. Hnúšta
Počet zamestnancov: 70
Firma vznikla 10.2.1999 kúpou majetku z fondu národného majetku SR, ako zamestnanecká
akciová spoločnosť GE.NE.S a.s. Má v prenájme banský závod od FNM SR od 10.5.1999.
Perspektíva firmy je založená na rozvoji tradičnej banskej výroby z domácich surovín - ťažba
magnezitu a výroba mastencových výrobkov. Mastenec patrí medzi tradičné silikátové výrobky.
• REVI s.r.o. - Píla Maša
Počet zamestnancov 31. Podnikateľské aktivity sú zamerané na opracovanie drevnej hmoty a
na jednoduché výrobky z dreva.

ŠTRUKTÚRA POĽNOHOSPODÁRSTVA
• Roľnícke družstvo Klenovec
V meste Hnúšťa pôsobí Roľnícke družstvo Klenovec, ktoré obhospodaruje 234 ha ornej pôdy a
1202 ha trvalých trávnych porastov. Okrem obhospodarovania pôdy sa v meste a v časti
Hačava chovajú aj dojnice a jalovice. Poľnohospodárska výroba v Roľníckom družstve
Klenovec je stabilizovaná.
Na plochách neobhospodarovaných roľníckym družstvom hospodária súkromní roľníci.
Počet zamestnancov je 21. Podrobnejšie údaje sú uvedené v kapitole 14.
LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Z celkovej výmery riešeného územia 4.170,6 ha predstavujú lesné pozemky 2.579,8 ha, čo
v percentuálnom vyjadrení predstavuje 61,8 %.
Prírodný charakter - blížiaci sa k potenciálnej prirodzenej vegetácii - si zachovali lesy v
masívoch Sinca, Ohrabla a Ostrej na západnej strane riešeného územia pozdĺž celej východnej
hrebeňovej časti riešeného územia.
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Zastúpené sú tieto porasty: buk lesný, dub, ostatné listnáče, smrek obyčajný, jedľa biela.
V

nižších

-

údolných

polohách

prevláda

odlesnená

krajina

s

intenzívnym

poľnohospodárskym využívaním. Zastúpené sú tam tieto porasty: lužné dreviny, borovica a
ostatné listnáče.
Dubovo-bukový a dubový lesný vegetačný stupeň je v alúviách a pahorkatinách, kde sú
lesné ekosystémy výrazne redukované a výrazne druhovo pozmenené.
Lesy plnia mnoho funkcií. V základnej - zákonom stanovenej kategorizácii sú členené na:

• lesy ochranné (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, lesy pod hornou hranicou
stromovej vegetácie a lesy na zabezpečenie ochrany prírody)

• lesy osobitného určenia (lesy v chránených pásmach vodných zdrojov, lesy v ochranných
pásmach prírodných liečivých zdrojov, lesné parky, prímestské lesy, lesy postihnuté
exhalátmi a lesy, v ktorých je potrebný odlišný spôsob hospodárenia)

• hospodárske lesy (lesy s hospodárskou funkciou, ktoré zároveň plnia aj ostatné
mimoprodukčné funkcie).
V hospodárskych lesoch riešeného územia sa vyskytuje funkčný typ:
- produkčný
- protierózno-produkčný
- vodohospodársko-produkčný
V ochranných lesoch riešeného územia sa vyskytujú funkčné typy:
- produkčno-protierózny
- produkčno-vodohospodársky
- protierózno-vodohospodársky
V lesoch osobitného určenia prevažuje typ protiimisný.
Lesný pôdny fond riešeného územia obhospodaruje Lesný závod Slovenských lesov v
Hnúšti s Lesnými správami Hnúšťa a Brádno. Po diverzifikácii vlastníckych vzťahov a reprivatizácii
časť lesného fondu obhospodarujú urbariáty a súkromní vlastníci.
Počet zamestnancov je 233.
V Bioprojekte Hnúšťa - Hačava je navrhnutá deliminácia existujúcich lesov na
poľnohospodárskom pôdnom fonde a degradovanej poľnohospodárskej pôde v imisnom priestore
Hnúšťa - Hačava o celkovej výmere 230 ha do lesného pôdneho fondu.
Možnosti realizácie priemyselného parku v riešenom území
Vláda SR uznesením č. 1039 zo dňa 13.12.2000 uložila obstaranie štúdie pre umiestnenie
priemyselných parkov na území SR.
• V podmienkach mesta Hnúšťa je najoptimálnejšia možnosť umiestnenia priemyselného parku v
existujúcom priemyselnom areáli SLZ CHÉMIA a.s. a Prvá T-GUM HNÚŠŤA s.r.o.
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Lokalita spĺňa podmienky stanovené v citovanom uznesení vlády. (Dostupnosť všetkých
zložiek technickej infraštruktúry, dobrá dopravná prístupnosť, disponibilita pozemku).

Potravinárska výroba
Pekáreň Juhás - počet zamestnancov 45
Rimagra Naturál - počet zamestnancov 9
Celkový počet zamestnancov v priemysle, poľnohospodárstve a v lesníctve (okrem
súkromných osôb hospodáriacich na pôdnom fonde ktorých počet nebol k dispozícii) je (281 + 92+
30 + 70 + 31 + 21 + 233 + 45 + 9) = 812
Z uvedeného prehľadu vyplýva silný ekonomický potenciál mesta, ktorý nie je v súčasnom
období naplno využívaný. Príčiny sú v transformácii výrobných prevádzok, v utlmení
vojenskej výroby a v celkovej ekonomickej situácii SR. Pre budúci rozvoj mesta sú však k
dispozícii výrobné zariadenia a priestory, ktoré je možné využívať na relatívne širokú škálu
výrobných aktivít. Vyžiadajú si však postupnú výmenu technologického zariadenia i
rekonštrukciu budov a vnútroareálových priestranstiev.
Sociálne podmienky rozvoja mesta
Hnúšťa plnila v pôvodnej sídelnej štruktúre funkciu sídla obvodného významu so
spádovým územím od Tisovca po Rimavskú Baňu v severojužnom smere a od Klenovca po
Rybník v západo-východnom smere.
Urbanizačný priestor tvorili sídla Hnúšťa, Likier, Hačava, Brádno, Polom, Klenovec a
Rimavské Brezovo.
Určité väzby medzi uvedenými sídlami zostávajú doteraz. Hnúšťa naďalej plní pre ostatné
sídla funkciu centra vyššej občianskej vybavenosti a poskytuje aj určitý počet pracovných
príležitostí. Je dopravnou križovatkou cestnej siete a mestom prechádza železničná trať Jesenské
- Hnúšťa - Brezno. V Hnúšti majú zastávky diaľkové autobusy a železničná stanica umožňuje
železničné spojenie na rýchlikové trate v Jesenskom a v Brezne.
Mesto disponuje širokým spektrom sociálnej infraštruktúry, ktorá sa postupne vyvinula
súbežne s rozvojom priemyslu, nárastom počtu obyvateľov a následnou bytovou výstavbou, najmä
v období 60-tych a 70-tych rokov XX. storočia. Po roku 1990 sa zmenili vlastnícke vzťahy a
prebehla transformácia siete sociálnej infraštruktúry. Početnosť jednotlivých druhov vybavenosti a
jej ekonomickú prosperitu začal ovplyvňovať trhový mechanizmus a kúpyschopnosť obyvateľov
mesta.
Prejavuje sa tiež celkový útlm vo výrobnej sfére a v zamestnanosti. Dôsledkom je
zaniknutie viacerých obchodných a obslužných prevádzok.
Nedostatok finančných prostriedkov sa prejavuje absenciou údržby a modernizácie
objektov vo viacerých zariadeniach sociálnej infraštruktúry. Niektoré funkcie (najmä v službách)
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úplne na území mesta absentujú.
Klesajúci počet obyvateľov v miestnych častiach mimo centra sa prejavuje nízkymi obratmi
malých a stredných podnikateľov a obchodných organizácií a následným zatváraním prevádzok a
existujúcich objektov sociálnej infraštruktúry (predajní a spoločenských miestností v Polome a v
Brádne).
Vo fungujúcich obchodných prevádzkach sa znižovanie kúpyschopnosti obyvateľov
prejavuje zužovaním sortimentu tovarov.
Najvypuklejšie sa finančná situácia mesta a majiteľov prejavuje v nedostatočnej údržbe a
obnove najmä kultúrnych objektov a kostolov.
Kultúrny život v meste zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko. Organizuje profesionálne i
amatérske kultúrne podujatia a stará sa o fungovanie celého radu amatérskych súborov a skupín.
Okrem toho vyvíja vlastnú kultúrnu činnosť. Na území mesta pôsobí 10 amatérskych skupín
(detské, folklórne, spevácke, tanečné a hudobné). Funguje tiež bábkový súbor. Kultúrne podujatia
sa konajú v Dome kultúry J. Francisciho v spoločenskej sále. Rozsiahlejšej kultúrnej činnosti bráni
nedostatok finančných prostriedkov uvoľňovaných na kultúru i finančná situácia obyvateľov. Z
týchto dôvodov poklesol aj počet filmových predstavení a je prakticky nefunkčný aj amfiteáter.
SOCIÁLNE PROBLÉMY MESTA
Vysoká miera nezamestnanosti v dôsledku poklesu výroby znižuje kúpnu silu obyvateľov.
Prejavuje sa to v znižovaní ročného obratu malých a stredných podnikateľov v oblasti obchodu a
služieb. Niektoré prevádzky sa stávajú nerentabilnými a zaniknú. Z tohoto dôvodu chýbajú v
meste niektoré služby. Relatívne stabilizovaná je situácia v obchodnej sieti. Problémom sú odľahlé
mestské časti (Brádno a Polom), kde z dôvodu nerentabilnosti boli predajne so základným
potravinárskym sortimentom zatvorené.
V zdravotníctve došlo v uplynulých dvoch rokoch k redukcii lôžok v nemocnici s poliklinikou
(zo 157 na 120). Do obvodu nemocnice patrí 24 obcí. Zdravotný stav obyvateľov týchto obcí nie je
dobrý (v dôsledku dlhodobo nepriaznivého stavu životného prostredia i prestárnutosti populácie).
Problematická je aj dostupnosť zdravotníckych zariadení v dôsledku redukcie spojov hromadnej
dopravy.
Podľa zámerov Ministerstva zdravotníctva SR majú byť zrušené niektoré malé nemocnice.
Pokiaľ by sa do tohoto zoznamu dostala aj nemocnica v Hnúšti, zostane celý región Hornej
Rimavy bez zdravotníckej pomoci.
Hnúšťa má vysoký podiel obyvateľov rómskej národnosti (z celkového počtu 7.536
obyvateľov je 1.200 rómov, čo predstavuje 14,6 %). Toto percento priebežne narastá. Sociálna
situácia v rómskych rodinách je charakteristická nízkou úrovňou vzdelanosti a hygieny, vysokou
pôrodnosťou, nízkym reálnym príjmom, devastáciou bytov, priestupkovou a trestnou činnosťou,
devastáciou opusteného majetku a lesov.
V meste sa zvyšuje percento obyvateľov v poproduktívnom veku, ktorí si vyžadujú zvýšenú
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starostlivosť. Existujúci dom s opatrovateľskou službou má 48 malometrážnych bytov. V meste
neexistuje domov dôchodcov a chýba aj vývarovňa stravy pre dôchodcov.
Stavebnotechnický stav a celková prevádzková a hygienická úroveň objektov a zariadení
občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry zodpovedá existujúcej ekonomickej situácii
mesta. Oproti porovnateľným mestám v iných častiach štátu (najmä západnejšie položených v
rámci SR), v celkovej úrovni zaostávajú. Návrh zlepšenia tejto situácie a návrh riešenia občianskej
vybavenosti i sociálnej situácie mesta sú obsiahnuté v kapitole G.

D. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE ÚZEMNÉ VZŤAHY

V pôvodnej štruktúre osídlenia zakotvenej v pôvodnom "Územnom pláne hospodárskosídelnej aglomerácie" z roku 1981, bola Hnúšťa zaradená medzi sídla obvodného významu a bola
vybratým sídlom ekonomicko-plánovacej oblasti. Do urbanizačného priestoru patrili sídla Hačava,
Klenovec a Rimavské Brezovo.
V súčasnom období väčšinu z týchto funkcií Hnúšťa naďalej plní. Je sídelným, výrobným a
vybavenostným centrom regiónu horného toku Rimavy. Má spolu s Tisovcom silnú ekonomickú
základňu. Nachádza sa na križovatke cestných komunikačných ťahov, ktoré v severojužnom
smere prepájajú Maďarskú republiku a Rimavskú Sobotu s Pohroním, Považím (Nízkymi a
Vysokými Tatrami) a s Poľskou republikou. Vo východo-západnom smere prepájajú Jelšavu s
Klenovcom, Kokavou nad Rimavicou, s Kriváňom a Zvolenom. V severojužnom smere prechádza
Hnúšťou tiež regionálna železničná trať Jesenské - Hnúšťa - Brezno.
Pre okolité sídla ležiace v urbanizačnom priestore i mimo neho plní rôzne funkcie
(pracoviskovú, školskú, zdravotnícku, obchodno-obslužnú, kultúrnu, administratívnu, dopravnú,
športovo-rekreačnú atď.).
Dôležité sú obchodné väzby mesta na celé územie SR, na európske i mimoeurópske
štáty. Tovar vyrobený na území mesta je umiestňovaný na trhoch východnej i západnej Európy.
Základom riešeného územia je katastrálne územie mesta Hnúšťa. Mimo tohoto územia sú
v tomto územnom pláne riešené nasledujúce problémy:
•

zlepšenie komunikačného prepojenia s okresným sídlom Rimavská Sobota; so sídlami
Tisovec, Klenovec a Kokava nad Rimavicou; so sídlom Brezno ako východiskom do
Nízkych Tatier

•

využívanie rekreačného potenciálu priestoru Poproč - Burda; Ratkovská Zdychava pre
chalupársku rekreáciu; Kyjatíc s archeologickou lokalitou; Kokavy - Hája, Homračky a
Krokavy na zimnú aj letnú rekreáciu; vodnej nádrže Teplý vrch na letnú rekreáciu.
Rimavskú Sobotu chápeme ako sídlo s administratívnou, kultúrnou, obchodnou, obslužnou
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a dopravnou vybavenosťou. Perspektívne je aj oživenie výroby a vytvorenie potenciálu
pracovných príležitostí aj pre obyvateľov Hnúšte.
Severný smer chápeme ako východisko do atraktívnych rekreačných priestorov v
horstvách stredného a severného Slovenska. V súčasnom administratívnom členení SR je týmto
smerom najvýhodnejšie sprístupnené aj krajské sídlo a sídlo vyššieho územného celku Banská
Bystrica.
Zlepšením parametrov komunikácií riešime východný a západný smer, ktorý sprístupňuje
rekreačné priestory pre každodennú a víkendovú rekreáciu.
Pre všetky lokality mimo riešeného územia je dôležité lepšie dopravné sprístupnenie a
dobudovanie služieb.

E. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA MESTA

Jadrové územia mesta Hnúšťa (priestor Hnúšťa - Likier) je charakteristické kompaktným
urbanistickým celkom s výrobným areálom a dopravnou sieťou pozdĺž východnej strany a s
obytnou zástavbou na južnej, západnej a severnej strane. Cestný komunikačný systém odčleňuje
v južnej a strednej časti výrobnú zónu od obytnej. V severnej časti sa zástavba rozvetvuje v tvare
Y a v zásade sleduje údolia Tisovskej a Klenovskej Rimavy.

• Z uvedených skutočností vychádzame pri formovaní urbanistickej kompozície mesta v
návrhovom období. Zachovávame kompaktnú urbanistickú formu jadrového územia s
dokompletovaním obytných zón pozdĺž západného a severného okraja územia.
V prvom poradí výstavby navrhujeme rekonštrukciu schátralých a stavebnotechnicky
opotrebovaných budov s cieľom zvýšenia urbanistickej, architektonickej a obytnej
úrovne územia.

• V ďalších etapách navrhujeme humanizáciu výrobných zón rekonštrukciou
architektonicky a technologicky nevhodných a dožívajúcich objektov a zariadení.
Hľadáme možnosti eliminácie, resp. humanizácie vysokých továrenských komínov, ktoré
tvoria nežiadúce dominanty mesta.

• Posilnenie a rozšírenie plôch verejnej a ekostabilizačnej zelene v organizme jadrového
územia mesta chápeme ako rovnocenný kompozičný prvok k obytnej a výrobnej zložke.

• V súvislosti s plánovanou preložkou cesty II/531 mimo zastavané územie mesta a jej
preradením do siete ciest l. triedy, riešime súčasný prieťah cesty mestom ako hlavnú
mestskú triedu s posilnením funkcie vyššej a celomestskej občianskej vybavenosti.

• Plochu centra mesta riešime formou zahustenia funkcií občianskeho vybavenia i
bývania, s rozšírením plôch verejnej zelene a so zvýšením estetickej úrovne ulíc a
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námestí.

• Kultúrnu identitu mesta zvyšujeme vymedzením historického jadra so zachovanými
domami zo začiatku XX. storočia a určením regulatívov pri ich rekonštrukciách.
Navrhujeme opatrenia na údržbu objektov zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok
SR. Venujeme pozornosť okoliu týchto objektov s cieľom priebežnej údržby
zodpovedajúcej významu kultúrnych pamiatok.

• Hospodársky dvor poľnohospodárskeho družstva na západnom okraji mesta
ponechávame na terajšom mieste za predpokladu vylúčenia činností ovplyvňujúcich
nepriaznivo životné prostredie mesta.
Priestorové usporiadanie je výrazne poznačené historickým vývojom v uplynulých
storočiach. Pôvodne samostatné obce (Hnúšťa, Likier, Hačava, Brádno a Polom) sa postupným
vývojom a najmä ťažbou a rozvojom priemyslu k sebe urbanisticky priblížili a vytvorili aglomeráciu.
Úplne zrástli Hnúšťa a Likier a vytvorili tak na sútoku Klenovskej Rimavy a Tisovskej Rimavy
ťažisko osídlenia - mesto Hnúšťa. Severne od Hnúšte vznikol v údolí urbanizačný pás Hačavy so
striedaním výrobných, ťažobných a obytných funkcií.
Samostatnými urbanizovanými jednotkami zostali Polom a Brádno.
Mestské časti Hnúšťa - Likier a Hačava sa nachádzajú v údolných polohách. Miestna časť
Brádno leží vo vrchovinnej polohe v plytkom údolí pramennej oblasti Blhu. Mestská časť Polom
leží tesne pod hlavným hrebeňom medzi kótami Kvakov vrch a Laz.
Hnúšťa - Likier zaberá údolnú nivu Rimavy a východné svahy vrchoviny ležiacej západne
od toku Rimavy a južné svahy ležiace severne od toku Klenovskej Rimavy.
Hačava sa skladá z ťažobných a výrobných areálov, zo sídliska s pohotovostnými bytmi a
z bývalej samostatnej obce Likier. Jednotlivé urbanizované zóny sa nachádzajú na svahoch
pozdĺž pravého i ľavého brehu Rimavy.
Z hľadiska výškového zónovania zástavby najväčšie rozpätie podlažnosti má časť Hnúšťa
- Likier, kde sa vyskytuje obytná zástavba od jedného po dvanásť podlaží a výrobný areál s
viacpodlažnými objektami a vysokými komínmi.
Viacpodlažné obytné a výrobné objekty sa vyskytujú aj v časti Hačava.
V častiach Brádno a Polom sa vyskytujú iba jedno a dvojpodlažné obytné, prípadne
výrobné objekty. Dominanty tvoria objekty kostolov.
V riešenom území sa vyskytujú aj malé osady väčšinou obývané rómskou komunitou
a staršími občanmi. Niektoré sú už opustené, alebo zdevastované.
V rozptyle mimo vyššieuvedených mestských častí sa vyskytujú tri veľké záhradkárske
osady s rekreačnými chatami väčšinou dvojpodlažnými. Okrem nich existuje niekoľko malých
záhradkárskych osád v blízkosti obytných zón, ktoré sú vhodné pre perspektívnu bytovú zástavbu.
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F. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

Funkčné využitie územia je v priestore dobre identifikovateľné. Hnúšťa - Likier má dve
prevládajúce funkcie-obytnú a výrobnú. Tieto dve funkcie sú nosné aj v návrhovom období tohoto
územného plánu.
Obytná a zmiešaná funkcia
sa pôvodne vyvinula pozdĺž cestných komunikácií prebiehajúcimi údolím Rimavy a
Klenovskej Rimavy. Rozvojom ťažby, hutníctva a chemického priemyslu sa obytná zóna postupne
rozrastala do plošnej formy. Súčasný urbanistický pôdorys obytnej zóny má nepravidelný tvar
písmena Y orientovaný v severojužnom smere. Obytná zóna má pozdĺž cesty II/531 viacpodlažnú
formu (bytové domy sú 3 - 12 podlažné), v okrajových častiach prevláda 1 - 2 podlažná zástavba
rodinnými domami.
V centrálnej časti má obytná zóna polyfunkčný charakter s relatívne bohatým zastúpením
nadmestskej a mestskej občianskej vybavenosti.
V mestskej časti Hačava prevláda funkcia výrobná. Na severnom okraji riešeného územia
sa nachádza bývalá samostatná obec Hačava, ktorá si zachovala vidiecky charakter v
urbanistickom pôdoryse aj v architektúre. Smerom južným sú rozmiestnené výrobné funkcie
(hospodársky dvor poľnohospodárskeho družstva, horná a dolná magnezitka + ťažobný areál). Na
pravom brehu Rimavy sa nachádza obytná funkcia - pohotovostné byty pre zamestnancov
magnezitky, vybudované na začiatku 60-tych rokov XX. storočia.
Časti Brádno a Polom majú obytnú funkciu vidieckeho charakteru. Na južnom okraji
Polomu sa nachádza hospodársky dvor s fungujúcou poľnohospodárskou výrobou.
Navrhujeme zvýšenie úrovne bývania v centrálnej mestskej zóne, postupnou
rekonštrukciou obytných budov v historickom jadre so zvýšením hladiny zástavby o jedno
podlažie Možná je tiež dostavba obytnej skupiny v priestore Partizánskej, Baníckej a
Hrebendovej ulice. Na severozápadnom okraji, nad križovatkou cesty II/526 s Francisciho
ulicou, nad existujúcou ulicou je navrhnutá nová ulica rodinných domov s obojstrannou
zástavbou. V časti Kolónia navrhujeme dostavbu voľných plôch bytovými domami a
dostavbu voľných parciel na západnom okraji v časti Hliny rodinnými domami. Pre
výstavbu po vyčerpaní všetkých disponibilných plôch vyčleňujeme nové plochy mimo
zastavaného územia na menej hodnotnej pôde. V osade Maša navrhujeme dostavbu
voľných parciel a doplnenie zástavby pozdĺž južného okraja zastavaného územia. V m.č.
Hačava navrhujeme dostavbu rodinných domov po oboch stranách miestnej komunikácie
sprístupňujúcu Hačavu z južnej strany. V Likieri navrhujeme rekonštrukciu existujúcich
domov a zvýšenie hladiny zástavby o jedno podlažie. V lokalite Farkaška navrhujeme
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dostavbu osady s dvomi usadlosťami na obytnú skupinu pre sociálne slabšie rodiny.
V nasledujúcom prehľade navrhujeme:
•

dostavbu voľných plôch bytovými, rodinnými domami a polyfunkčnými objektami
(bývanie + občianska vybavenosť) v súčasnom zastavanom území Hnúšte vymedzenie
hranice historického jadra mesta a postupnou rekonštrukciou budov a priestranstiev v
historickom jadre; zvýšenie počtu bytov a plôch pre občiansku vybavenosť, postupné
zvýšenie hladiny zástavby o jedno podlažie a zvýšenie architektonickej a kultúrnohistorickej hodnoty

•

nadstavbu striech na existujúcich viacpodlažných obytných budovách a získanie
relatívne lacných bytov v podkroviach (najmä pre mladé rodiny)

•

postupnú rekonštrukciu pôvodnej zástavby v m.č. Likier, so zvýšením hladiny o jedno
podlažie

•

dostavbu voľných parciel v m.č. Hačava rodinnými domami

•

postupnú rekonštrukciu domov v m.č. Polom na rekreačné chalupy s minimálnou
dostavbou nových objektov v rozsahu spracovanej urbanistickej štúdie rekonštrukciu
domového fondu v m.č. Brádno a dostavbu nových rodinných domov a rekreačných
chalúp.

•

rekonštrukciu pohotovostných bytov pri magnezitkách

•

funkčnú diferenciáciu obytnej zóny od výrobného areálu v m.č. Maša

•

dostavbu osady Farkaška pre ekonomicky slabšie rodiny

•

nové rozvojové plochy pre bývanie sú riešené mimo ochranného pásma železničných
zariadení, čím budú eliminované negatívne účinky na obytné prostredie
Výrobná funkcia

je sústredená na juhovýchodnom okraji mesta v najširšej časti údolnej nivy Rimavy. Rozsiahly
výrobný areál chemického priemyslu je ohraničený zo západnej strany cestnou komunikáciou
II/531 a z východnej strany tokom Rimavy. Navrhujeme:
- zachovanie výrobného areálu v jeho terajších hraniciach,
- postupnú rekonštrukciu jednotlivých výrobných a prevádzkových objektov,
- modernizáciu technologických zariadení,
- postupnú asanáciu nefunkčných vysokých komínov,
- vybudovanie prístupovej komunikácie do areálu smerom od železničnej stanice.
Výrobný areál spĺňa všetky územnotechnické podmienky priemyselného parku. Z tohoto
dôvodu je navrhnutý na túto funkciu, bez nárokov na mimoriadne investície.
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Medzi mestskými časťami Hnúšťa a Hačava sa nachádza ťažobný a výrobný komplex,
Mútnik - Skálie, v ktorom sa ťaží a spracováva magnezit. Má obdĺžnikový tvar, orientovaný v
severojužnom smere a zaberá údolnú nivu a východné svahy údolia Tisovskej Rimavy. Toto
územie je najproblematickejšie z hľadiska stavu životného prostredia. Ťažbou a spracovaním
magnezitu došlo v uplynulo storočí k mimoriadne silnému narušeniu ekologickej rovnováhy krajiny
s nepriaznivým dopadom na široké okolie.
Navrhujeme:
- priebežnú modernizáciu ťažby a spracovania magnezitovej suroviny
- asanáciu nevyužívaných schátralých budov v magnezitkách a rekonštrukciu ostatných
budov
- priebežnú rekultiváciu krajiny (odkalísk, háld, poľnohospodárskeho a lesného pôdneho
fondu) v súlade s opatreniami Bioprojektu Hnúšťa - Hačava
- polyfunkčné využitie zrekultivovanej krajiny (lesopark, motokros, produkčný les, trvalý
trávny porast)
Na západnom okraji mesta sa nachádza hospodársky dvor poľnohospodárskeho družstva
a areál technických služieb.
Navrhujeme:
- vymiestnenie živočíšnej výroby z tohoto hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho
družstva , jeho rekonštrukciu a využitie na vhodnejšie funkcie, súvisiace s drobnou
výrobou a so službami pre obyvateľov mesta.
- dostavbu areálu technických služieb o objekty, ktoré umožnia plniť zvýšené nároky na
údržbu mesta, na triedenie a využívanie komunálneho odpadu a na podnikateľské
aktivity.

Poľnohospodárstvo
Optimálne funkčné využitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu ovplyvňuje najmä kvalita
pôd, s dôrazom na jej fyzikálne vlastnosti (zrnitosť, skeletnatosť, hĺbka) ale aj dôsledky výrobnej
činnosti (zdevastovaná krajina). V okolí sídla Hačava sa nachádza dostatok potenciálne vhodných
plôch pre orné pôdy. Tieto plochy rámcovo určujú možné spôsoby využitia (obiloviny, krmoviny,
technické plodiny). Ostatné plochy v priestore Hačavy sú vhodné na využívanie lúčnopasienkárskym spôsobom, v pravobrežnej časti Tisovskej Rimavy (výrazná rezba reliéfu a vyššie
hodnoty sklonitostných pomerov) je potrebné uvažovať aj s rozptýlenou mimolesnou stromovou a
krovitou vegetáciou ako primárnym prvkom krajinnoekologickej stability priestoru. Nezanedbateľná
je aj estetická hodnota (tvorba obrazu krajiny). V severozápadnom smere od sídla Hačava sa javí
možná lokalita pre záhradkársku osadu s využitím pre miestnych obyvateľov.
Ako najvhodnejší spôsob hospodárenia na poľnohospodárskom pôdnom fonde v
priestore Hačava sa javí spôsob maloplošného hospodárenia, teda forma menších
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súkromných fariem.
Prevaha poľnohospodárskej produkcie (veľkoplošné družstevné hospodárenie) je
sústredené na pravobrežné svahy a zerodované riečne terasy Klenovskej Rimavy.
Zzameranie výroby je podobné s priestorom Hačavy. Časť takejto produkcie sa môže
realizovať severne od mestskej časti Hačava na pravobrežných svahoch a riečnej terase
Tisovskej Rimavy.
Obidve „centrá" poľnohospodárskej výroby nie sú výrazne ovplyvnené dôsledkami
výroby magnezitu, nakoľko prevládajúci smer vetra je SZ - JV, to znamená, priestor Hačavy
je "vyvievaný" zväčša údolím Tisovskej Rimavy a priestor doliny Klenovskej Rimavy je
"clonený" horským masívom (Ohrablo, 888 m.n.m.) a nie je zasiahnutý možnými exhalátmi
z výroby magnezitu. Na južných svahoch horského masívu (Ohrablo), mimolesné enklávy v
kontakte s údolím Klenovskej Rimavy (západná časť katastra), je možné využívať lúčnopasienkárskym spôsobom. Smerom k vrcholovým častiam uvažovať aj v kombinácii s
rozptýlenou

mimolesnou

stromovou

a

krovinnou

vegetáciou.

Podobne

aj

na

severozápadnom styku so sídlom Hnúšťa.
Nakoľko prirodzená bariéra horského priestoru Štepov vrch a Za Hanúskou
dostatočne eliminuje negatívny vplyv škodlivín z výroby magnezitu, malé enklávy plôch s
ornými pôdami na západných svahoch horského priestoru v blízkosti sídla Hnúšťa majú
svoje opodstatnenie.
Poľnohospodárske pôdy v lokalite Hnúšťa - Likier, hoci ich fyzikálne vlastnosti sú
dostatočne kvalitné, ovplyvňuje prevládajúci smer vetra (SZ - JV), nesúci negatívny vplyv z
výroby, sú vhodné len na lúčno-pasienkárske využívanie.
Poľnohospodársky vhodné plochy vo vrcholovom priestore sídla Polom sú vhodné
tiež len na lúčno-pasienkárske využívanie miestnymi obyvateľmi (možnosť využívania
formou agroturistiky).
Podobný spôsob využívania poľnohospodárskych pôd je aj v rekreačnom priestore
Brádno.
Rekreačná funkcia
Hnúšťa leží na Gotickej ceste prebiehajúcej okresom Rimavská Sobota na Slovenskej
strane a župou Borsod-Abuúj-Zemplén na Maďarskej strane. Jedná sa o turistickú trasu
Slovenským rudohorím, prebiehajúcu jeho vrchmi i dolinami. Na trase je mnoho starobylých
archeologických a sakrálnych pamiatok, kostolíkov postavených v románskom a v gotickom slohu
i v novších stavebných slohoch, múzeí s dielami starých maliarskych i sochárskych majstrov. Na
Slovenskom území prebieha Gotická cesta od hranice s Maďarskou republikou obcami Kráľ, Číž,
Rimavská Seč, Žíp, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Malé Teriakovce, Rimavská Baňa,
Kraskovo, Kyjatice, Rimavské Brezovo, Hnúšťa, Tisovec Muráň. Na Maďarskej i Slovenské strane
vedie trasa Gotickej cesty zaujímavou vidieckou krajinou s množstvom objektov ľudovej
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architektúry a so zachovanými remeselníckymi tradíciami, zvykoslovím, ľudovým výtvarným,
slovesným a hudobným umením.
Mesto Hnúšťa môže poskytnúť návštevu kostolov v Hnúšti, Likieri, Polome, Brádne,
kultúrne podujatia v Mestskom kultúrnom stredisku a expozíciu vo vile Petrivalského.
V katastrálnom území Hnúšte prevládajú v rekreačnej činnosti záhradkárske osady, ktoré
majú z hľadiska rešpektovania krajinnoekologického potenciálu, odlišné zameranie a možnosti
využitia.
Na juhozápadnom styku Hnúšte s horským masívom Sinec, ktorý je aj v súčasnosti
čiastočne využívaný ako rekreačný priestor, je možné využiť plochy trvalých trávnych porastov s
prevládajúcim sukcesívnym procesom (nekontrolované zarastanie), ako plochy každodennej
rekreácie (zber lesných plodín, húb, prechádzky) bez technického a stavebného vybavenia (iba
upravené chodníky, oddychové plochy, vyhliadky ...). Rekreačné aktivity navrhujeme obmedziť z
dôvodu ochranného pásma zdrojov vody i vzhľadom na výrazné zdevastovanie lesných porastov.
V blízkosti plochy záhradkárskej osady Iváčka v severozápadnom smere od Hnúšte z
hľadiska krajinnoekologických predpokladov sa nachádza rekreačná plocha, ktorá môže, z
hľadiska krajinnoekologických predpokladov, slúžiť spoločne možným užívateľom záhradkárskej
osady, ako doplnková plocha aktívneho oddychu (nenáročné športy - badminton, loptové hry,
vodná nádrž s chovom rýb ...).
V mestskej časti Brádno je možné jestvujúci rekreačný areál a aj bytový fond, slúžiaci
zväčša na formu chalupárenia zväčšiť na celú nelesnú plochu. Forma využitia sa môže orientovať
najmä na aktívny pohyb v prírode spojený s relaxačnými aktivitami. Všetko bez náročného
technického vybavenia.
Mestská časť Polom ako celok slúži zväčša na víkendovú rekreáciu pre obyvateľov
Hnúšte a aj Tisovca. Plochy s rekreačným potenciálom navrhujeme využívať najmä na formu
chalupnícku, so zakomponovaním do prevládajúceho typického charakteru (obrazu) krajiny.
Alternatívne je ich možné "použiť" ako plochy so športovým zameraním či využitím (zima, leto).
Najproblematickejšia lokalita katastrálneho územia Hnúšte je jednoznačne zdevastovaná
krajina v okolí Skália a Mútnika, ako dôsledok dlhodobej ťažby magnezitovej rudy a výroby
magnezitu (haldy, výsypky, antropogénny reliéf). Hoci výroba magnezitu výrazne poklesla,
zdevastovaná krajina ostala. Už pri predchádzajúcom množstve vyrobeného magnezitu existovali
pokusy lokalitu revitalizovať pomocou zalesnenia, ktoré malo slúžiť ako estetická bariéra, ale aj
ako akýsi filter pre znečistené územie. Pri zalesňovaní sa najlepšie osvedčila breza, hoci sa
udomácňovala s problémami. Teraz, po znížení výroby, ju navrhujeme ako dominantný druh pri
možnostiach využitia, či revitalizovania zdevastovaného priestoru. Keďže je lokalita jednozačne
tvorená antropogénnym reliéfom, dostatočne rezaným, po utlmení výroby či dokonca pri jej
zlikvidovaní, je možnosť ju využiť ako "rekreačné zázemie" obyvateľov Hnúšte a Tisovca. Po
technických a stavebných úpravách by mala mať charakter rekreačno-športovo-oddychových
aktivít. Nosnou funkciou je možná funkcia lesoparkov, už so spomínanou brezou (akási "ruská -
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mrázikovská" krajina). Ako alternatívne možnosti využitia sa javia organizované športové
automobilové či motocyklové podujatia (autokros, motokros ...), možnosť je aj využiť ju na
organizovanú horskú cykloturistiku alebo cyklokros či organizovanie podujatia "zjazd na horských
bicykloch". Ďalšou možnosťou je organizovanie rôznych vedomostných hier detí a mládeže,
spojené s kondičnou prípravou. Ďalšou možnosťou je vybudovanie technického či priemyselného
skanzenu, teda akýsi "technoland". Tieto možné formy využitia priestoru môžu mať rôzne
modifikované formy.
Záhradkárske osady
Krajinnoekologický potenciál katastrálneho územia mesta dáva predpoklady na zriadenie
nových,

alebo

zachovanie

už

existujúcich

lokalít

vhodných

pre

záhradkárske

osady.

Najexponovanejšia sa nachádza (súčasná) na západnom svahu v blízkosti Hnúšte. Ďalšou
súčasnou, z krajinnoekologického hľadiska vhodnou lokalitou je záhradkárska osada medzi
Hnúšťou a Mútnikom, na pravobrežnom svahu toku Tisovská Rimava. Lokalita je vhodná aj na
plošné rozšírenie. Treťou lokalitou je lokalita severozápadne od sídla Hnúšťa v uzávere priestoru
"Iváčka" na pravobrežnom členitom svahu miestneho potoka. Záhradkárske lokality v okolí Hnúšte
(súčasné aj možné) spĺňajú aj priestorové nároky jej obyvateľov, ale sú aj dopravne dostupné.
Možná lokalita so záhradkárskou osadou v priestore Hačavy už bola popísaná v časti
"Poľnohospodárstvo". Možná lokalita pri sídle Polom by mala slúžiť miestnym obyvateľom ako
doplnok aktívnej formy rekreácie v tomto priestore.

G. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE

DEMOGRAFICKÁ SITUÁCIA
V Hnúšti sa v uplynulom desaťročí zmenila demografická situácia a s tým súvisiace
požiadavky na bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť.
Pôvodný územný plán predpokladal nárast počtu obyvateľov v roku 2000 na 11.120
obyvateľov a na tento počet dimenzoval aj byty, občiansku a technickú vybavenosť.
V skutočnosti počet obyvateľov mesta Hnúšťa dosiahol v roku 2000 7.580
obyvateľov a v roku 2001 7.524 obyvateľov.
Celkový vývoj počtu obyvateľov mesta je nasledovný:

Hnúšťa

Likier

Hačava

Brádno

Polom

Spolu

Rok

počet obyv.

počet obyv.

počet obyv.

počet obyv.

počet obyv.

počet obyv.

1869

1134

251

330

246

300

2261
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1880

1125

273

300

249

279

2226

1890

1484

688

316

226

330

3044

1900

1758

880

340

214

345

3537

1910

2025

1004

577

207

330

4143

1921

1668

879

493

205

312

3557

1930

1735

746

463

224

286

3454

1940

2106

866

478

200

274

4024

1948

1950

907

455

193

275

3780

1961

587

128

217

5005

1970

463

99

170

5329

1980

6282

1991

7146

1998

7536

1999

7561

2000

7580

2001

7524

Z prehľadu vyplýva stúpajúca krivka počtu obyvateľov s poklesom v období I. a II. svetovej
vojny. Mesto ako celok má stabilizovaný počet obyvateľov s miernym nárastom. Jednotlivé
mestské časti majú však rôzny demografický vývoj. Okrem ťažiska - Hnúšte - Likiera je vo
všetkých miestnych častiach zaznamenávaný pokles obyvateľov. Relatívne malý úbytok je v
časti Hačava. V častiach Brádno a Polom je však úbytok počtu obyvateľov výrazný.
Počet obyvateľov v miestnych častiach
Miestna časť

Muži

Ženy

Spolu

Hnúšťa

2525

2720

5245

Hnúšťa kolónia

845

815

1660

Likier

85

85

165

Hačava

181

181

345

Brádno

17

14

31

Polom

35

43

78

Spolu

3688

3836

7524

Vekové zloženie obyvateľov
Veková štruktúra

Počet obyvateľov

predproduktívny vek (0 - 14)

1545

produktívny vek (15 - 60)

4816
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poproduktívny vek (nad 60)

1163

Spolu

7524

Ekonomická aktivita obyvateľstva
Miestna časť

Ekonom.
aktívni

Muži

Ženy

Mimo bydliska

Nezamestnaní
muži ženy

Hnúšťa

2591

1302

1289

588

385 327

Hnúšťa kolónia

746

407

339

117

163 125

Likier

55

28

27

14

21

9

Hačava

120

74

46

30

38

27

Brádno

13

8

5

3

4

3

Polom

48

21

27

1

11 1

Spolu

3573

1840

1733

753

622 492

Celkový počet nezamestnaných v meste Hnúšťa k 26. 5. 2001 bol 1114 osôb.
Národnostné zloženie obyvateľov
Mesto Hnúsťa
rok/počet
obyv.
1998
(7536)
2000
(7580)
2001
(7524)

Národnosť
slovenská

maďarská

rómska

česká

iná

6954

92,28 %

98

1,3%

800

10,61 %

62

0,82 %

17

0,22 %

6384

84,22 %

97

1,28%

1020

13,4%

63

0,83 %

16

0,21 %

6153

81,7%

96

1,26%

1200

15,87%

61

0,8 %

14

0,18%

Z prehľadu vyplýva pokles počtu obyvateľov slovenskej, maďarskej, českej a iných
národností a mimoriadne vysoký nárast počtu obyvateľov rómskej národnosti (z 800 na 1200 v
období troch rokov).
DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND
Vývoj bytového fondu je sledovaný v uplynulých 10-tich rokoch. Základom je sčítanie
obyvateľov domov a bytov v roku 1991. Prehľad domového a bytového fondu vr. 1991
Miestna

Trvalo obýv.

Trvalo obýv.

byty

domy

Brádno

18

-

18

-

Hačava

96

65

69

-

Hnúsťa

2038

1477

581

682

časť
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Byty v
byt.domoch
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Likier

57

-

57

-

Polom
Spolu

43
2250

1509

42
741

866

Vývoj obývanosti bytov

Rok

Počet obyvateľov

Počet bytov

Obývanosť bytov

1991

7146

2250

3,17

2001

7524

2497

3,01

Prehľad bytového fondu mesta Hnúsťa k 1.9.2001
Mestská
časť

Bytové domy
počet domov počet bytov

Rodinné domy
počet

neobývané

Byty spolu

Neobývané
byty

Hnúšťa

35

1354

526

66

1880

83

Kolónia

19

364

191

9

555

29

Likier

-

-

79

29

79

29

Hačava

3

22

92

31

114

31

Brádno

-

-

25

12

25

12

Polom

-

-

66

38

66

38

Spolu

57

1740

979

185

2719

222

Počet obývaných bytov: (2719 - 222) ...................................................................... 2497 b.j.

Členenie domov a bytov podľa druhu
16 družstevných domov

743 bytov

37 mestských domov

951 bytov

z toho 695 v osob. vlastníctve

4 domy a.s.

46 bytov

z toho 24 v osob. vlastníctve

57 bytových domov

1740 bytov

719 v osob. vlastníctve

Prehľad neobývaných domov a bytov
neobývané rodinné domy

185

neobývané byty

57

Spolu

222

Z uvedeného vyplýva pokles obývanosti bytov v uplynulých 10. rokoch, ktorý je spôsobený
znížením počtu pracovných príležitostí na území mesta, následným odchádzaním mladších
obyvateľov za zamestnaním mimo mesto, znížením pôrodnosti a zvyšovaním počtu obyvateľov v
poproduktívnom veku. Pomerne vysoké percento je tiež neobývaného bytového fondu.
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Bytový fond v miestnych častiach Hnúšťa - Likier a Hačava je priebežne udržiavaný a
obnovovaný. V miestnych častiach Brádno a Polom sa v dôsledku znižovania počtu obyvateľov
zvyšuje percento schátralého a opusteného domového fondu.
V územnom pláne navrhnúť rekonštrukciu a využitie predovšetkým neobývaných bytov,
využitie pripravených stavebných pozemkov na bytovú výstavbu a rozšírenie zastavaného územia
mesta pre novú výstavbu po vyčerpaní všetkých disponibilných pozemkov.
Pri návrhu bytovej výstavby vychádzame z predpokladu, že v súčasnom období
dosahuje vývoj počtu obyvateľov najnižšie hodnoty. Ukončením transformácie výrobných
prevádzok na území mesta a vznikom nových pracovných príležitostí, rozvojom
podnikateľských aktivít v iných oblastiach okrem existujúcich, rozvojom cestovného ruchu
a kooperačných vzťahov v rámci Európskej únie a rozvojom aktivít pri budovaní
informačnej spoločnosti, vznikne reálny predpoklad stabilizácie pozitívneho vývoja
demografickej a ekonomickej situácie v meste.
Z týchto predpokladov vychádza riešenie bývania. Do roku 2020 uvažujeme s týmto
vývojom počtu obyvateľov:
Do roku 2020 to znamen á nasledujúci vývoj počtu obyvateľov:

Rok

Počet obyvateľov

2005

7600

2010

7800

2015

8000

2020

8200

Z tabuľky vyplýva predpokladaný prírastok pohybujúci sa okolo 40 obyvateľov za 1
rok (celkove 676 obyvateľov do roku 2020).
(Pôvodný územný plán HSA Hnúšťa predpokladal v dlhodobom výhľade nárast
počtu obyvateľov v roku 2 000 až na 11 120, čo je o 3 540 obyvateľov viac oproti
skutočnosti).
Z uvedeného prehľadu počtu obyvateľov vyplýva nárast počtu bytov. V súlade s
predchádzajúcim nápočtom a predpokladanou obývanosťou 3,0 obyv/1 byt navrhujeme
nasledujúci vývoj bývania:
Prehľad vývoja počtu bytov:
Hnúšťa

Vývoj počtu bytov
2005

2010
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2015

2020
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2681b.j.

2 800 b.j.

2 950 b.j.

3 100 b.j.

Prírastok bytového fondu v období 2000 - 2020 bude 419 b.j.
V zastavaných častiach mesta je pomerne vysoké percento neobývaných bytov. V
mestských častiach Brádno a Polom sa funkcia bývania postupne mení na rekreačnú
(chalupnícku) funkciu. Už v súčasnosti je tu k dispozícii 50 neobývaných bytov, ktoré je
možné využiť na rekreačnú funkciu.
Obyvateľstvo v mestských častiach Brádno, Hačava a Polom je prestárle a
postupne vymiera. Relatívne udržateľná situácia je v častiach Likier a Hačava, kde žijú aj
mladší obyvatelia.
V týchto častiach je priebežne udržiavaný aj domový a bytový fond a realizujú sa aj
nové rodinné domy. V osade Maša je situácia relatívne stabilizovaná. Najhoršia situácia je v
Brádne a v Polome, kde absentuje (až na ojedinelé výnimky) údržba domového fondu.
Návrh počtu bytov v roku 2020 podľa jednotlivých okrskov (mestských častí):
Počet bytov v rodinných
domoch
2001
2020

Počet bytov v
bytových domoch
2001
2020

79

45

-

-

79

124

2. Hnúšťa - kolónia

127

85

349

245

476

721

3. Hnúšťa - mesto

540

35

1371

89

1911

2035

4. Hačava

101

20

-22

-

123

143

5. Brádno

28

15

-

-

28

43

6. Polom

64

-30

-

-

64

34

2681

3100

Mestská časť
1. Hnúšťa-časť Likier

Spolu

939

1742

Druh bytovej výstavby a jej rozmiestnenie v okrskoch:
Obytný okrsok

Spolu
2001

Počet bytov

I. HBV Hnúšťa centrum (bytové domy)

42

II. HBV Hnúšťa Kolónia (bytové domy)

128

III. Byty nadstavieb striech

80

IV. Sociálne byty (Farkaška)

55

V. IBV Hnúšťa - Hliny (voľné parcely)

54

VI. IBV Hnúšťa centrum (rodinné domy)

30

VII. Rekonštrukcia neobývaných bytov (vo všetkých miestnych častiach)

30

Spolu

419

36
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Skladba navrhovaných bytov je nasledovná:
Druh bytov

Počet bytov

A. Rekonštrukcia a využitie neobývaných bytov

30

B. Výstavba nových bytových domov a nadstavieb striech

250

C. Výstavba nových rodinných domov

84

D. Výstavba sociálnych bytov

55

Spolu

419

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Celková situácia v občianskej vybavenosti Hnúšte zodpovedá ekonomickej a
demografickej situácii mesta.

PREHĽAD STAVU OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A NÁVRH ROZVOJA:
Nadmestská (vyššia) vybavenosť:
Počet zamestnancov
Druh vybavenosti
Stav

Návrh

- Policajný zbor SR (obvodné oddelenie)

32

32

- Hasičský a záchranný zbor

10

12

- Okresný úrad práce

8

10

- Okresný úrad - sociálne oddelenie

9

12

- Gymnázium M. Hrebendu Hnúšťa

22

25

- Stredné odborné učilište Hnúšťa

37

37

1. Verejná administratíva

- Úrad práce Hnúšťa
2. Školstvo a výchova

- Dievčenská odborná škola Hnúšťa
- Základná umelecká škola

20
11

10

4

10

-

1

3. Kultúra
- Mestské kultúrne stredisko
4. Telovýchova
- Športový štadión
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- Letné kúpalisko

-

2

237

250

7

8

17

18

-

50

- Prvá stavebná sporiteľňa

3

3

- Kooperatíva

1

1

- Slovenská poisťovňa - Alianz

3

5

- Poisťovňa Sidéria

1

1

- Wűstenrot

3

3

- Slovenská sporiteľňa

4

5

- Slovenská autobusová doprava

25

30

- Železnice SR

21

23

- Lesy Slovenskej republiky OZ Hnúšťa

38

45

499

619

5. Zdravotníctvo
- Nemocnica s poliklinikou (120 lôžok)
- Lekáreň Verapharm
6. Ubytovanie a stravovanie
- Hotel Robotnícky dom (50 lôžok)
7. Obchod
- Obchodný dom
8. Služby

- Stredisko poštovej prevádzky

Počet zamestnancov spolu

Základná občianska vybavenosť:
Počet zamestnancov

Druh vybavenosti

Stav

Návrh

- Mestský úrad

25

30

- Mestský bytový podnik s. r.o.

28

35

- Materská škola Klokočová ul.

14

15

- Materská škola Nábr. Rimavy

23

25

- Základná škola Nábr. Rimavy

45

50

- Základná škola Centrum l.

37

40

- Základná škola Likier

10

12

- Špeciálna základná škola Likier

11

15

- Mestské kultúrne stredisko

4

6

- Centrum voľného času Hnúšťa

1

2

1. Verejná administratíva

2. Školstvo a výchova

3. Kultúra a duchovný život

38

Územný plán mesta Hnúšťa - návrh
- Ev.a.v. kostol v Hnúšti
- Ev.a.v. kostol v Polome
- Ev.a.v. kostol v Brádne
- Ev.a.vKD kostol v Hačave
- Ev.a.v. kostol v Likieri
- Ev.a.v. farský úrad

1

- Rím. kat. kostol v Hnúšti

2
2

- Rím. kat. farský úrad

1

2

3

5

3

4

8

8

6

6

4

4

4

4

(Marko, Pilišová)

4

4

- Internisti - 1 ambulancia

2

2

- Klinický logopéd

1

1

- Krčný lekár

1

2

- Neurológ

1

1

- Dom opatrovateľskej služby

-

20

- Diabetológ (Krnáčová)

2

2

- Robotnícky dom

19

20

- UBYKA (ubytovňa) Ing. Hrivnák Igor

4

3

- KORD (ubytovňa)

2

3

- Koliba

2

4

- Cornerbar

2

2

- Kaštieľ

3

5

4. Telovýchova
- Športové ihriská (5) (futbal (1), volejbal (1), kurty (3))
futbalové a volejbalové ihriská pri školách,
ľahkoatletická dráha)
- Telocvične (3) (zákl. škola (2), gymnázium (1)
5. Zdravotníctvo
- Obvodní lekári - 4 ambulancie
(Lebeda, Migaľa, Kurajdová, Fazelová)
- Zubní lekári - 3 ambulancie
(Lichanec, Fekečová, Tereková)
- Zubné laboratórium
- Detskí lekári - 2 ambulancie
(Farkašovská, Knappová)
- Gynekológia - 2 ambulancie

6. Ubytovanie a stravovanie
Ubytovanie:

Stravovanie:
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- Chemik

2

4

- Admirál klub

2

2

- Hubert

3

5

- Rak bar

1

2

- Hostinec (Vansová)

2

2

- Hostinec Hačava

1

2

- VIMO občerstvenie

1

1

- Bufet ZEUS

1

2

- Bufet UBYKA

1

2

- Espresso (obchodný dom)

2

2

- Zmrzlina

1

1

- Pohostinstvo Kiseľ

2

2

- AIDA bar

1

2

- Šport bar

1

1

- Minibar Kolkáreň

1

1

- Hostinec Zlatá Hus

1

2

- Hostinec (Francisciho)

1

2

- Bar Marka Kolónia

1

2

- Potraviny Jednota

10

12

- Potraviny Jakub

2

2

- Potraviny u Gregorov

3

4

- Potraviny Minichová Janka

2

2

- Potraviny Anna Krankusová

2

2

- Potraviny, Edita Macháčková

2

2

- Potraviny, Juhás Miroslav

2

2

- Potraviny, Ján Hanes

2

2

- Potraviny, Bertoš róbert

2

2

- Potraviny Drogéria, Ing. Jakub Jaroslav

2

2

- Predajňa mäsa, Stašáková Ľubica

2

2

- Predajňa mäsa, Šupica Dušan

2

2

- Rozličný tovar Dalibor Striežovský

2

2

- Rozličný tovar, Danka Lešková

4

6

- Elektro Kováč

1

2

- Blaho

6

6

- Kolónia Hanes

4

4

- M Market (Železničná)

4

4

- M Market (Rumun. armády)

8

8

7. Obchod
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- Chlieb-pečivo MIVEPEK Juhás

7

7

- Prameň ALBA, Alexander Bálint

2

2

- Rozličný tovar MIVEPEK II.

7

7

- Malo-veľkoobchod J.ZolIner

1

2

- Rozličný tovar Bertoš

2

2

- Rozličný tovar Hačava

1

2

- Macháčková,

1

2

- Belušíková- Lešková

3

3

- Mäso - kolónia

3

3

- AQUITAS

37

40

- Kvetinárstvo NATÁLIA

1

1

- FLOREA kvety

1

1

- Kvety FATIMA

1

1

- Drogéria Hlôška

1

2

- LIBRA

4

6

- Drogéria Jakub

2

2

- Gemer nákup

1

1

- Novinové stánky (3)

5

6

- SVM elektro

2

2

- Kniha ATÉNA

1

2

- Odevy Macúriková

1

1

- VIDGAM

1

1

- Chov a predaj akvarijných rýb

1

1

- KRAS Karasova

1

2

- Použitý tovar

1

1

- MIX centrum

1

2

- VIDGAM Diskont

1

2

- SPOHYPO

2

2

- EXPON veľkoobchodný sklad

12

15

- Textil

1

2

- Klenoty

1

1

- Stavebniny

2

3

- S-OPTIK

1

1

- Autodielňa - pneuservis

2

2

- G.S.I. Comercial Servis

2

2

- TISA - Ing. Zoltán Tisa

1

1

- Záložňa, obchod, starožitnosti

1

1

8. Služby
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- Záložňa SOLIDs.r.o.

1

1

- Sklenárstvo

1

1

- JUMIK (fotoslužba)

1

2

- VICTORY stávková kancelária

2

2

- RENO stávková kancelária

2

2

- Videopožičovňa

1

1

- Dámsky salón EVA, Soňa Kormošová

2

2

- Kaderníctvo, Anna Michalčeková

2

2

- Pánsky salón

2

2

- Krajčírstvo, Zuzana Marčíniová

1

1

- Salón Daria, Brádňanská Darina

2

2

- Fotolab AB

1

1

- Dom smútku

1

- Technické služby

40

45

- Šamin

2

2

- Strážna služba

3

4

- Drevovýroba Trnavský

4

6

- Advokáti

3

4

- Komerčná právnička

2

2

- Komerčný právnik

2

2

- Notárka

2

2

- Stavmont

1

2

- Prolog K

1

1

- TISA

1

1

- Obchod s palivami

1

2

- TOMES

2

2

- Pošta

17

20

- Slovenské telekomunikácie

7

8

- Slovenské energetické závody

6

6

- Slovenský plynárenský priemysel

3

3

- Slovenská správa ciest (údržba)

24

30

- SAD

51

55

- Benzinol

3

4

- PURSTAV

20

20

- Stredoslov. vodáreň, spoločnosť

10

12

- TIMA-LIGNUM

3

3

- Zberné suroviny

1

1

- Ridzoň SPŠ UNITAS

3

4
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- Stánok Sulioková

1

1

- Stávková kancelária NIKE

2

2

- Autoškola

1

2

- Total šport

3

4

- Okresné stavebné bytové družstvo

1

2

715

873

Počet zamestnancov spolu
Rozšírenie skladby občianskej vybavenosti o chýbajúce zložky
Celkom (499+619) a (715+873+50)

50
1120

1636 zam.

Z prehľadu vyplýva široké spektrum sociálnej infraštruktúry mesta, ktoré sa
postupne vyvinulo súbežne s rozvojom priemyslu, nárastom počtu obyvateľov a následnou
bytovou výstavbou, najmä v období 60-tych a 70-tych rokov XX. storočia. Po roku 1990 sa
zmenili vlastnícke vzťahy a prebehla transformácia siete sociálnej infraštruktúry.
Početnosť jednotlivých druhov vybavenosti a jej ekonomickú prosperitu začal ovplyvňovať
trhový mechanizmus a kúpyschopnosť obyvateľov mesta.
Z prehľadu tiež vyplýva nárast počtu pracovných miest v občianskej vybavenosti o
511 miest.
V súčasnom období sa prejavuje celkový útlm vo výrobnej sfére a v zamestnanosti.
Dôsledkom je zaniknutie viacerých obchodných a obslužných prevádzok.
Nedostatok finančných prostriedkov sa prejavuje absenciou údržby a modernizácie
objektov vo viacerých zariadeniach sociálnej infraštruktúry. Niektoré funkcie (najmä v službách)
úplne na území mesta absentujú.
Klesajúci počet obyvateľov v miestnych častiach mimo centra sa prejavuje nízkymi obratmi
malých a stredných podnikateľov a obchodných organizácií a následným zatváraním prevádzok a
existujúcich objektov sociálnej infraštruktúry (predajní a spoločenských miestností v Polome a v
Brádne).
Vo fungujúcich obchodných prevádzkach sa znižovanie kúpyschopnosti obyvateľov
prejavuje zužovaním sortimentu tovarov.
Najvypuklejšie sa finančná situácia mesta a majiteľov prejavuje v nedostatočnej údržbe a
obnove najmä kultúrnych objektov a kostolov.
Kultúrny život v meste zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko. Organizuje profesionálne i
amatérske kultúrne podujatia a stará sa o fungovanie celého radu amatérskych súborov a skupín.
Okrem toho vyvíja vlastnú kultúrnu činnosť. Na území mesta pôsobí 10 amatérskych skupín
(detské, folklórne, spevácke, tanečné a hudobné). Funguje tiež bábkový súbor. Kultúrne podujatia
sa konajú v Dome kultúry a v spoločenskej sále. Rozsiahlejšej kultúrnej činnosti bráni nedostatok
finančných prostriedkov uvoľňovaných na kultúru i finančná situácia obyvateľov Z týchto dôvodov
poklesol aj počet filmových predstavení a je prakticky nefunkčný aj amfiteáter.
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Napriek tomuto relatívne nepriaznivému stavu, predpokladáme oživenie ekonomických a
následne spoločenských a sociálnych podmienok mesta a navrhujeme nasledovné dobudovanie
občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry:
Návrh:
a) nárast pracovných miest v občianskej vybavenosti uvedený v predchádzajúcom
prehľade o 461
b) doplnenie skladby obchodných prevádzok a chýbajúcich služieb a zariadení
najmä formou nových podnikateľských aktivít, ktoré rozšíria počet pracovných miest
o ďaľších 50
c) v rozšírení siete sociálnej infraštruktúry navrhujeme vybudovanie domova
dôchodcov v m.č. Hnúšťa - Kolónia s kapacitou 200 lôžok, ktorého súčasťou bude aj
pavilón opatrovateľskej služby
d) zriadenie útulku pre bezdomovcov s možnosťou podávania stravy dôchodcom a
ľuďom s nízkymi príjmami pod hranicou existenčného minima
e) využitie existujúcej budovy školy v južnej časti m.č. Kolónia na zvýšenie
vzdelanostnej úrovne rómskych detí.
f) vybudovanie novej športovej haly (namiesto zničenej požiarom)
g) vytvorenie nových pracovných príležitostí formou "práce doma" pri počítačoch
pre rôzne firmy i v zahreničí, v rámci prechodu z postindustriálnej do informačnej
spoločnosti
Navrhované rozšírenie skladby občianskej vybavenosti a zvýšenie počtu
pracovných miest vychádza zo "Zásad a pravidiel územného plánovania", vydaných VÚVA
Brno a URBION Bratislava, s modifikáciou ukazovateľov na súčasný stav a na podmienky
mesta Hnúšťa.
VÝROBA

•

SLZ CHÉMIA a.s. Hnúšťa
Počet zamestnancov sa v uplynulých 3 rokoch pohyboval v rozmedzí 300 - 330.
Zameranie: chemický priemysel s rozbiehajúcou sa silikátovou chémiou;
Základná produkcia je podrobne špecifikovaná v kapitole C a je zameraná na export (v
roku 2001 tvorí podiel' exportu 76 % z celkovej produkcie).
Budúci vývoj akciovej spoločnosti je založený na udržaní dosiahnutej kvality
výrobkov a trhov a na výskume najmä v oblasti silikátovej chémie. Spoločnosť sa
aktívne podieľa na budovaní Silikátovej hospodárskej zóny v Lučenci. Zároveň
ponúka široký sortiment služieb (laboratórne analýzy, metrologické činnosti,
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poskytovanie špeciálnych mechanizmov, revízie VTZ, uskladňovanie odpadov,
právne poradenstvo, atď.).
V budúcom období predpokladáme priebežnú modernizáciu technologického
zariadenia, umožňujúcu prispôsobovanie výrobného programu požiadavkám trhu.
Zároveň predpokladáme priebežnú údržbu budov a využitie voľných krytých
priestorov a voľných priestranstiev.
•

Prvá T-GÚM HNÚŠŤA s.r.o.
Počet zamestnancov 92
Probelo vyrába pre priemysel:
- strojársky 47 %
- automobilový 30 %
- zdravotnícky 8 %
- obuvnícky 8 %
- stavebnícky 4 %
- elektrotechnický 3 %
Vyrába výrobky lisovanej technickej gumy (manžety, gumokovy, rohože, tesnenia,
prachovky atd.) pre všetky oblasti priemyslu a stavebníctva. Podiel vývozu sa pohybuje
okolo 80 %. Firma má od r. 1997 certifikát ISO 9002. Výrobné kapacity gumárenskej
technológie (4500 t/rok) a strojárskej dielne, sú v súčasnosti využité na 20 %. K dispozícii
je ďalších 5000 m2 nevyužitých výrobných hál a administratívnych priestorov.
Súčasťou hál so samostatným prístupom je v bezprostrednej blízkosti rampa so
železničnou vlečkou a prístupmi k priamemu naloženiu kamiónov z výrobnej haly alebo z
regálového zakladača. Na rampe je žeriav 12,5 t pre manipuláciu zo železničných
vagónov, resp. kamiónov. K dispozícii sú všetky energetické médiá.
Zámerom spoločnosti je v najbližších rokoch oživiť gumárenskú výrobu s
orientáciou na vývoz produkcie; získanie strategického partnera v zahraničí s cieľom
rozšíriť a modernizovať gumárenskú výrobu. Lepšie využitie výrobných kapacít
predpokladá diverzifikáciu produkcie do oblasti výroby plastov a strojárskych
technológií. Cieľom na najbližších 5 rokov je pokryť plánované výrobné kapacity, so
zvýšením zamestnanosti na cca 300 zamestnancov.
Výhľad na 15 rokov predpokladá ďaľšie rozšírenie výroby, s cieľom úplného využitia
vybudovaných kapacít výrobných hál, skladov a pomocných objektov. Počíta sa s
rozsiahlou modernizáciou strojného parku a s vybavením novými modernými
technológiami.

Možnosti realizácie priemyselného parku v riešenom území
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Vláda SR uznesením č. 1039 zo dňa 13.12.2000 uložila obstaranie štúdie pre umiestnenie
priemyselných parkov na území SR.
V podmienkach mesta Hnúšťa sa javí najreálnejšou realizácia priemyselného parku v
existujúcom priemyselnom areáli firiem SLZ CHÉMIA a.s. a Prvá T- GÚM HNÚŠŤA s.r.o. V
tomto areáli je vybudovaná technická infrastruktúra, kryté halové priestory i voľné plochy
pre nové druhy výrob.
•

INTOCAST MAGNEZIT Hačava a.s.
Nový majiteľ - nemecká spoločnosť INTOCAST intenzívne pristupuje k obnove
výroby magnezitových produktov na inovovanom výrobnom zariadení. V úvodnej
etape sa uvažuje s výrobou klasických magnezitových produktov. Nie s výrobou
chemicky vyrobeného MgO. V súčasnosti má firma 60 zamestnancov. Vzhľadom na
obnovu výroby v spoločnosti INTOCAST MAGNEZIT Hačava a.s. je uvažované aj so
zamestnanosťou cca 100-110 osôb, tým aj so znížením nezamestnanosti v meste
Hnúšťa.
Navrhujeme, okrem modernizácie technológie spracovania magnezitu, rekonštrukciu
budov, úpravy voľných priestranstiev vo vnútri areálu a premenu nevyužívaných
budov na vybudovanie historickej expozície ťažby a spracovania magnezitu.
Zároveň v súlade s Biobrojektom Hnúšťa - Hačava, navrhujeme zintenzívnenie
rekultivácie narušenej krajiny v okolí areálu INTOCAST MAGNEZIT.

•

Gemerská nerudná spoločnosť a.s. Hnúšťa
Počet zamestnancov: 70
Firma vznikla od 10.2.1999 ako zamestnanecká akciová spoločnosť GE.NE.S. a.s. Má v
prenájme banský závod od FNM SR od 10.5.1999 Pri zostavovaní plánu výroby a rozvoja
spracovania surovín z ložiska Mútnik, sa vychádza z materiálu "Základné východiská
spracovania magnezitovej suroviny z ložiska Mútnik". Jedná sa o nábeh ťažby
naplánovanú kapacitu cca 300 000 ton/rok.

Prehľad plánovaného rozvoja ťažby:
Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2010

2015

mastenec

4000

4000

4400

4500

4700

5000

5750

magnezit

470

50000

150000

180000

187500

250 000

294 000

dolomit
Počet
zamest.

130

120

140

150

160

200

250

73

120

174

193

198

200

210

V s účasnosti má firma 70 zamestnancov, čo predstavuje iba 50 % z plánovaného počtu.
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Perspektíva firmy je založená na rozvoji tradičnej ťažby a výroby z domácich surovín - ťažba
magnezitu a výroba mastencových výrobkov. Mastenec patrí medzi tradičné silikátové výrobky.
Plánované sú tieto investície:
V bani:

- predĺženie rampy z l. obzoru na nižnú štôlňu
- vybudovanie vetracieho komína z II. na l. obzor
- rekonštrukcia presýpacej stanice II. obzoru

V úpravni:

- rekonštrukcia mlynice mastencov

Okrem uvedných investícií sa uvažuje s repasážou filtrov a sušiarne, s flotáciou mastencovomagnezitovej suroviny, s rekonštrukciou skladu olejov, s plynofikáciou závodu, s úpravov skladov
hotovej výroby, s vybavením laboratória prístrojovou technikou, s výstavbou tepelnej prevádzky
pálenia magnezitu a s napojením závodu na verejný vodovod.
Návrh využitia zdevastovanej krajiny v lokalite Mútnik:
Túto časť riešeného územia navrhujeme zrekultivovať na lesopark, časť využiť na
vybudovanie motokrosovej a cyklokrosovej dráhy a v časti nevyužívaných budov zriadiť
technologický park s funkčnými ukážkami banskej a hutníckej činnosti.

•

REVI s.r.o. - Píla Maša
Počet zamestnancov 48. Podnikateľské aktivity sú zamerané na opracovanie drevnej
hmoty a na jednoduché výrobky z dreva.
Navrhujeme komunikačné odčlenenie výrobného areálu od obytnej zóny
vybudovaním mosta a prístupovej komunikácie do osady Maša .
ŠTRUKTÚRA POĽNOHOSPODÁRSTVA

•

Roľnícke družstvo Klenovec
V meste Hnúšťa pôsobí Roľnícke družstvo Klenovec, ktoré obhospodaruje 234 ha ornej
pôdy a 1202 ha trvalých trávnych porastov. Okrem obhospodarovania pôdy sa v meste a v
časti Hačava chovajú aj dojnice a jalovice. Poľnohospodárska výroba v Roľníckom
družstve Klenovec je stabilizovaná.
Na plochách neobhospodarovaných roľníckym družstvom hospodária súkromní roľníci.
Počet zamestnancov je 21. Podrobnejšie údaje sú uvedené v kapitole 14. Rušivým prvkom
v organizme mesta je kontakt hospodárskeho strediska s obytnou zónou Hnúšte.
Navrhujeme vylúčenie živočíšnej výroby z tohoto areálu, jeho celkovú rekonštrukciu
a postupnú zmenu funkcie na podnikateľské aktivity, ktoré nebudú nepriaznivo
ovplyvňovať obytné a životné prostredie mesta.
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LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Z celkovej výmery riešeného územia 4.170,6 ha predstavujú lesné pozemky 2.579,8 ha, čo
v percentuálnom vyjadrení predstavuje 61,8 %.
Prírodný charakter - blížiaci sa k potenciálnej prirodzenej vegetácii - si zachovali lesy v
masívoch Sinca, Ohrabla a Ostrej na západnej strane riešeného územia pozdĺž celej východnej
hrebeňovej časti riešeného územia.
Zastúpené sú tieto porasty: buk lesný, dub, ostatné listnáče, smrek obyčajný, jedľa biela.
V

nižších

-

údolných

polohách

prevláda

odlesnená

krajina

s

intenzívnym

poľnohospodárskym využívaním. Zastúpené sú tam tieto porasty: lužné dreviny, borovica a
ostatné listnáče.
Dubovo-bukový a dubový lesný vegetačný stupeň je v alúviách a pahorkatinách, kde sú
lesné ekosystémy výrazne redukované a výrazne druhovo pozmenené.
Lesy plnia mnoho funkcií. V základnej - zákonom stanovenej kategorizácii sú členené na:
• lesy ochranné (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, lesy pod hornou hranicou
stromovej vegetácie a lesy na zabezpečenie ochrany prírody)
• lesy osobitného určenia (lesy v chránených pásmach vodných zdrojov, lesy v ochranných
pásmach prírodných liečivých zdrojov, lesné parky, prímestské lesy, lesy postihnuté
exhalátmi a lesy, v ktorých je potrebný odlišný spôsob hospodárenia)
• hospodárske lesy (lesy s hospodárskou funkciou, ktoré zároveň plnia aj ostatné
mimoprodukčné funkcie).
V hospodárskych lesoch riešeného územia sa vyskytuje funkčný typ:
- produkčný
- protierózno-produkčný
- vodohospodársko-produkčný
V ochranných lesoch riešeného územia sa vyskytujú funkčné typy:
- produkčno-protierózny
- produkčno-vodohospodársky
- protierózno-vodohospodársky
V lesoch osobitného určenia prevažuje typ protiimisný.
Lesný pôdny fond riešeného územia obhospodaruje Lesný závod Slovenských lesov v
Hnúšti s Lesnými správami Hnúšťa a Brádno. Po diverzifikácii vlastníckych vzťahov a reprivatizácii
časť lesného fondu obhospodarujú urbariáty a súkromní vlastníci.
Počet zamestnancov je 233.
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V Bioprojekte Hnúšťa - Hačava je navrhnutá deliminácia existujúcich lesov na
poľnohospodárskom pôdnom fonde a degradovanej poľnohospodárskej pôde v imisnom
priestore Hnúšťa - Hačava o celkovej výmere 230 ha do lesného pôdneho fondu.
Potravinárska výroba
Pekáreň Juhás - počet zamestnancov 35
Rimagra Naturál - počet zamestnancov 9
Navrhujeme dokompletovanie existujúcich sídiel firiem a priebežnú modernizáciu
technologického vybavenia.
Celkový počet zamestnancov v priemysle, poľnohospodárstve a v lesníctve (okrem
súkromných osôb hospodáriacich na pôdnom fonde ktorých počet nebol k dispozícii) je
(281 + 92 + 60+ 70 + 48 + 21 + 233 + 35 + 9) 849.
V budúcom období predpokladáme pohyb počtu zamestnancov vo všetkých výrobných
firmách na území mesta, ktorý bude závislý na schopnosti presadiť sa so svojimi
výrobkami na trhu, a aj na celkovom vývoji ekonomickej situácie na Slovensku a v EÚ.
Nové pracovné príležitosti prinesie realizácia priemyselného parku. Priestorové podmienky
vo vybranom areáli umožňujú uvažovať až s počtom 500 nových pracovných miest.

REKREÁCIA
Rekreačné areály
Rekreačné areály v katastrálnom území Hnúšte z hľadiska možného využitia i
rešpektovania krajinnoekologického potenciálu, majú viaceré odlišnosti.
Na juhoz ápadnom styku Hnúšte s horským masívom Sinec, ktorý je už aj v súčasnosti
využívaný ako rekreačný priestor, je možné využiť plochy trvalých trávnych porastov s
prevládajúcim sukcesívnym procesom (nekontrolované zarastanie) ako nástupné plochy do tohto
rekreačného areálu, alebo ako plochy každodennej rekreácie (zber lesných plodín, húb,
prechádzky) bez technického a stavebného vybavenia (maximálne upravené chodníky,
oddychové plochy, vyhliadky ...). Na severnom svahu Sinca bol v minulosti lyžiarsky vlek, z
ktorého obnovou, vzhľadom na nedostatok snehu, neuvažujeme.
Rekreačné využitie masívu Sinec je výrazne obmedzené hranicou hygienickej
ochrany vodného zdroja. Z tohoto dôvodu neuvažujeme so žiadnymi rekreačnými
aktivitami, ktoré by mali negatívny dopad na kvalitu vody.
V blízkosti záhradkárskej osady Iváčka v severozápadnom smere od Hnúšte,
navrhujeme rekreačnú plochú, ktorá bude slúžiť ako doplnková plocha aktívneho oddychu
(nenáročné športy - badminton, loptové hry, piknik).
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V lokalite Brádno
navrhujeme rozšíriť jestvujúci rekreačný areál aj bytový fond, slúžiaci zväčša na
formu chalupárenia, na celú nelesnú plochu. Formu využitia orientovať najmä na aktívny
pohyb v prírode, spojený s relaxačnými aktivitami. Všetko bez náročného technického
vybavenia. V blízkosti Brádna navrhujeme vybudovať malú vodnú nádrž a úpravu
minerálnych prameňov.
Rekonštrukciou 13. existujúcich rodinných domov a výstavbou 15. nových
rekreačných chalúp sa zvýši ubytovacia kapacita o (52 + 100) 152 lôžok.
Lokalita Polom
ako celok slúži zväčša na víkendovú rekreáciu pre obyvateľov Hnúšte a aj Tisovca.
Rekreašné aktivity navrhujeme vo forme chalupníckej rekreácie na základe úprav
existujúcich domov na rekreačné účely pri dôslednom zachovaní urbanistickej skladby
Polomu, architektonického tvaroslovia a stavebných materiálov, so zakomponovaním do
prevládajúceho typického charakteru (obrazu) krajiny. Výstavbu nových objektov povoliť
len výnimočne na východnom okraji zastavaného územia. Atraktivita Polomu spočíva v
jeho polohe na hrebeni pohoria s ďalekými panoramatickými výhľadmi a na jeho polohe na
"Hradnej magistrále" medzi hradmi Fiľakovo a Murári. Rozsiahle lúčne priestory v okolí
Polomu vytvárajú predpoklady pre turistiku a rôzne športové a rekreačné aktivity. Terénne
podmienky umožňujú aj vybudovanie golfového ihriska. V zimných mesiacoch sú dobré
predpoklady pre lyžiarske bežecké disciplíny a sánkovanie. V letných mesiacoch
navrhujeme využívať existujúci komunikačný systém a turistické chodníky na pešiu
turistiku a cykloturistiku.
Rekonštrukciou 50. existujúcich rodinných domov na rekreačné chalupy a
výstavbou 5. nových rekreačných domov vznikne ubytovacia kapacita (200 + 20) 220 lôžok.
Rekreačné stredisko Krokava
je vzdalené od centra Hnúšte 21 km. Má vybudovanú ubytovaciu a stravovaciu kapacitu
pre 50 návštevníkov využiteľnú celoročne. Stredisko je v majetku SLZ NOVA a. s. a t.č. je v
prenájme. Je vhodné pre školu v prírode, pre tábory pre mládež, ale aj pre rekreáciu dospelých.
Oproti rekreačnému stredisku je vybudovaný lyžiarsky vlek "Poma".
Navrhujeme priebežnú rekonštrukciu rekreačných objektov a rekreačných zariadení.
V okolí strediska sú tiež vhodné terénne podmienky vhodné prepodmienky bežecké
lyžiarske disciplíny.
Mútnik a Skálie
Najproblematickejšia lokalita katastrálneho územia Hnúšte je jednoznačne zdevastovaná
krajina v okolí Mútnika a Skália, ako dôsledok dlhodobej ťažby magnezitovej rudy a výroby
magnezitu (haldy, výsypky, antropogénny reliéf). Hoci výroba magnezitu výrazne poklesla,
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zdevastovaná krajina ostala. Už pri predchádzajúcom množstve vyrobeného magnezitu (v 80.
rokoch) existovali pokusy lokalitu revitalizovať pomocou zalesnenia, ktoré malo slúžiť ako
estetická bariéra, ale aj ako akýsi filter pre znečistené územie. Pri zalesňovaní sa javila
najvhodnejšia breza, hoci sa udomácňovala s problémami. Teraz, po znížení výroby, ju
navrhujeme ako dominantný druh pri možnostiach využitia, či revitalizovania zdevastovaného
priestoru. Keďže je lokalita jednozačne tvorená antropogénnym reliéfom, dostatočne rezaným, po
utlmení výroby či dokonca pri jej zlikvidovaní je možnosť ju využiť ako "rekreačné zázemie"
obyvateľov Hnúšte a Tisovca.
Navrhujeme technické, terénne a stavebné úpravy priestoru Mútnik - Skálie na
rekreačno - športový areál. Nosnou funkciou bude lesopark s prevládajúcou výsadbou
brezy, s vybudovaním systému jazierok, chodníkovej siete a oddychových miest. Časť
územia navrhujeme využiť na vybudovanie autokrosovej (motokrosovej a cyklokrosovej)
dráhy s možnosťou využitia na organizované športové automobilové, motocyklové či
cyklistické podujatia (autokros, motokros, cyklokros). Možnosť je aj využiť cestu do
Polomu na organizovanú horskú cykloturistiku alebo cyklokros či organizovanie podujatia
"zjazd

na

horských

bicykloch".

Ďalšou

možnosťou

je

organizovanie

rôznych

vedomostných hier detí a mládeže, spojené s kondičnou prípravou. V spojení s
vybudovaním technického či priemyselného skanzenu bude mať využitie priestoru rôzne
modifikované formy.
Realizáciou navrhovaného riešenia vznikne v tomto území "TECHNOLAND", ktorý sa môže
stať atraktivitou pre široké okolie a môže vyvolať záujem návštevníkov v rámci turistického
ruchu a vzdelávania. Sprievodným znakom bude zvýšenie počtu pracovných príležitostí
súvisiacich s prevádzkou a so sprievodnými službami.

H. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA MESTA

Zastavané územie mesta sa skladá z týchto samostatných častí:
- Hnúšťa - Likier
- Maša
- Hačava
- Mútnik - Skálnik
- Brádno
- Polom
Zastavané územie Hnúšťa - Likier je vymedzené z východnej strany telesom železničnej trate
Jesenské - Brezno, zo severnej strany poľnou cestou s mostom naprieč údolnou nivou Klenovskej
Rimavy severne od nepomenovaného potoka zo Štepovho vrchu, lomí sa smerom severným
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pozdĺž cesty II/531, po 150 m. sa lomí na západ a po 170 m. na juh po západnom okraji areálu
SAD, po 400 m. sa lomí na východ, po 150 m. dosahuje cestu II/531, lomí sa na juh, po 250 m. sa
lomí na západ, opisuje technický areál Lesov SR, niekoľkokrát sa lomí smerom na západ po
okrajoch záhrad, na západnom okraji rodinnej zástavby sa lomí na juh, križuje cestu II/526, obieha
zo západnej strany areál technických služieb, niekoľkokrát sa lomí a pokračuje smerom južným,
po 300 m. sa lomí na juhozápad, opisuje zo západnej strany areál poľnohospodárskeho družstva,
vracia sa smerom východným, lomí sa na juh a s malými zmenami smeru prebieha po západnom
okraji súboru rodinných domov v časti Kolónia, od rohu pozemku nemocnice prebieha smerom
južným pozdĺž prístupovej komunikácie k elektrickej rozvodni v lokalite Hŕbok, opisuje zo západnej
a južnej strany časť Likire a areál učilišťa, po dosiahnutí cesty II/531 sa pozdĺž nej lomí na sever,
po 200 m. sa lomí na východ, dosahuje tok Rimavy, lomí sa na sever pozdĺž rieky, po 250 m, sa
lomí na východ a v priestore železničnej zastávky Likier dosahuje východiskový bod východnej
hranice.
Navrhnuté je rozšírenie zastavaného územia pozdĺž celej východnej hranice o pás
široký cca 50 m. pre trasu navrhovanej preložky cesty II/531, pre komunikačné prepojenie
ciest II/531 a II/526 , pre rozšírenie cintorína a pre ulicu rodinných domov, na západnej
strane o enklávy menej hodnotnej pôdy pre novú bytovú a občiansku výstavbu.
Súčasťou Hnúšte - Likiera je tiež osada Maša, ktorej zastavané územie je vymedzené zo severnej
strany hranicou záhrad zástavby popri ceste II/526 a po 400 m. po severnom okraji tejto cesty,
západná hranica pretína nivu Klenovskej Rimavy a lomí sa po okrajoch záhrad, južná hranica
prebieha nepravidelne po okrajoch záhrad s výbežkom v južnom cípe, východná hranica prebieha
okrajom záhrad a naprieč tokom Klenovskej Rimavy a dosahuje východiskový bod. Navrhnuté je
rozšírenie zastavanej plochy využitím parcelných prieluk, pre vybudovanie nového mosta a
prístupovej komunikácie do obytnej zóny.
Zastavané územie mestskej časti Hačava je vymedzené na východnej strane trasou železnice
Jesenské - Brezno, pred údolím potoka Zbojište sa lomí na východ, prebieha okrajom záhrad, po
150 m. sa lomí na sever, pretína priečne údolí potoka, lomí sa na západ, prebieha okrajom
záhrad, po niekoľkých lomoch pretína železničnú trať, lomí sa pozdĺž nej na sever a po 100 m.
dosahuje cestu II/531, pretína ju a schádza do údolnej nivy Tisovskej Rimavy, pretína koryto rieky,
pokračuje pozdĺž potoka, opisuje záhrady skupiny rodinných domov na pravom brehu rieky, vracia
sa k rieke, lomí sa na juh a pozdĺž miestnej komunikácie dosahuje východiskový bod. Navrhnuté
je rozšírenie zastavaného územia pre dokompletovanie obytnej zástavby pozdĺž miestnej
komunikácie na južnej strane a pozdĺž východnej hranice pre trasu preložky cesty II/531.
Zastavané územie Mútnik - Skálie je nekompaktne. Skladá sa z ťažobného areálu, z "hornej" a
"dolnej" magnezitky, odkalísk a háld, sídliska pohotovostného ubytovania a manipulačných plôch.
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Vymedzenie jednotlivých častí zastavaného územia je premietnuté vo výkrese č. 3. Navrhnuté je
nové využitie antropogénnou činnosťou zasiahnutého územia (najmä háld) na lesopark,
autokrosový areál a na technický skanzen.
Zastavané územie mestskej časti Brádno je vymedzené z východnej a západnej strany okrajom
lesných masívov, z južnej a severnej strany hranicou záhrad krajných domov.
Nenavrhujeme žiadne rozšírenie zastavaného územia. V blízkosti zastavaného územia
navrhujeme vybudovania malej vodnej nádrže.
Zastavané územie mestskej časti Polom je vymedzené na všetkých stranách okrajom záhrad
krajných domov. Výhodne od okraja zastavaného územia vo vzdialenosti 50 m. sa nachádza
samostatná skupina troch domov a vo vzdialenosti 300 m. juhozápadne od Polomu sa nachádza
hospodársky dvor živočíšnej výroby.
Navrhujeme rozšírenie zastavaného územia na východnom okraji o malú plochu, pre
rekreačné chalupy, čím sa spoja dve zastavané časti Polomu.

I.

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM V RIEŠENOM ÚZEMÍ

V riešenom území sú vymedzené tieto druhy ochranných pásiem:
- ochranné pásma nadradených systémov dopravy
- ochranné pásma nadradených systémov technickej infraštruktúry
- ochranné pásma ložiskových území a dobývacích priestorov
- ochranné pásma výrobných areálov
- ochranné pásma vodných zdrojov a vodných tokov
- ochranné pásma cintorínov
Grafický priemet všetkých ochranných pásiem obsahujú výkresy č. 3,4,5,6

J.

NÁVRH NA RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY,
OCHRANY PRED POVODŇAMI

OBRANA ŠTÁTU A CIVILNÁ OCHRANA
Z hľadiska obrany štátu a civilnej ochrany je riešené územie svojou polohou, výrobnými
areálmi a ich výrobným programom špecifické v porovnaní s inými podobnými mestami. Leží vo
vzdialenosti 7 km pod hrádzou veľkej vodnej nádrže Klenovec. Na území mesta sú výrobné
prevádzky majúce charakter strategického priemyslu a v areáloch týchto firiem sa vyskytujú
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chemické zlúčeniny a prípravky ohrozujúce - v prípade úniku do ovzdušia - zdravie a životy
obyvateľov mesta.
Z uvedených dôvodov je civilná ochrana obyvateľov mesta orientovaná na tri druhy
ohrozenia:
- ukrytie obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí mimo mesta (vojnový konflikt,
rádioaktívne zamorenie, živelné pohromy)
- ochrana obyvateľstva v prípade úniku životu nebezpečných látok z výrobných
prevádzok
- ochrana obyvateľstva v prípade prietrže hrádze vodárenskej nádrže Klenovec
Pre ochranu obyvateľstva v prípade ohrozenia uvedeného pod bodom č. 1 je vypracovaný
a schválený plán ukrytia obyvateľstva, ktorý obsahuje vyhodnotenie všetkých suterénnych
priestorov v meste vhodných na ukrytie s ich kategorizáciou, s kapacitami a dobehovými
vzdialenosťami. Celková kapacita úkrytov je väčšia ako počet obyvateľov. Technické vybavenie
úkrytov však neumožňuje ochranu obyvateľov pred rádioaktívnym a chemickým zamorením.
Pre ochranu obyvateľov v prípade ohrozenia uvedeného pod bodom č. 2 je vypracovaný
plán evakuácie obyvateľov mimo údolie Rimavy. Ochrana obyvateľov je založená na využití
vlastností nebezpečných chemikálií nachádzajúcich sa vo výrobných prevádzkach na území
mesta, ktorých hlavná koncentrácia v prípade havarijného úniku sa predpokladá v prízemnej
vrstve údolnej nivy. Z tohoto dôvodu je riešená evakuácia obyvateľov do hrebeňových častí
okolitých pohorí.
Pre ochranu obyvateľov v prípade ohrozenia uvedeného pod bodom 3 je vypracovaný a
schválený plán evakuácie obyvateľov z priestoru záplavovej vlny. Záplavová vlna je vyznačená v
grafickej prílohe č. 2.
Z uvedeného vyplýva organizačné zabezpečenie ochrany obyvateľov mesta pred
nebezpečnými a život ohrozujúcimi situáciami. Z dôvodu nedostatkov finančných prostriedkov nie
je dostatočne zabezpečená technická úroveň úkrytov na zabránenie prieniku chemických a
rádioaktívnych látok.
V organizačnom zabezpečení sa môžu vyskytnúť problémy v ochrane obyvateľov v
prípade kombinácie dvoch alebo všetkých troch druhov ohrozenia (únik nebezpečných
chemikálií+ prietrž hrádze v Klenovci + rádioaktívne zamorenie).
Ochrana obyvateľstva je zabezpečovaná na základe týchto legislatívnych noriem:
- Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
- Vyhláška MV SR č. 297/1994 Z.z. o stavebnotechnických podmienkach zariadení,
vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov (najmä Príloha
vyhlášky 297/1994 Z.z.- časť III a časť IV. Konkrétne podmienky budú stanovené vo
vyjadreniach OÚ odboru civilnej ochrany obyvateľstva v Rimavskej Sobote ku konkrétnym
projektom stavieb.
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Navrhujeme - v spolupráci s odborom civilnej ochrany okresného úradu - opatrenia
na zlepšenie zabezpečenia záujmov obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva. V
novonavrhnutých obytných, obslužných a výrobných objektoch navrhujeme riešiť úkryty v
suterénoch, s vybavením zodpovedajúcim príslušným predpisom. Navrhujeme priebežne
aktualizovať a zdokonalovať tiež opatrenia na zníženie rizika ohrozenia obyvateľov mesta v
prípade kombinácie dvoch alebo troch druhov ohrozenia. Veľkokapacitný protiradiačný
úkryt navrhujeme preto vybudovať nad čiarou záplavovej vlny, v rámci navrhovanej bytovej
a občianskej výstavby, na mieste súčasného hospodárskeho strediska
poľnohospodárskeho družstva. V podmienkach Hnúšte je možné pre účely úkrytov využiť
aj štôlne opustených banských diel.
POŽIARNA OCHRANA MESTA
V Hnúšti má sídlo vedľajší útvar Hasičského zboru v Rimavskej Sobote. Jeho hasiaci
obvod má rozsah od Rimavskej Bane po horské sedlo Zbojská. Zabezpečuje požiarnu ochranu
všetkých sídiel v údolí horného roku Rimavy a sídiel ležiacich západne a východne od údolia, od
Klenovca po Ratkovú.
Hasičský zbor Hnúšťa zabezpečuje nepretržitú 24-hodinovú službu. Okrem likvidácie
požiarov a záchrany osôb je vybavený na komplexnú likvidáciu následkov dopravných nehôd
(vyprostenie osôb, zdravotnícku pomoc, odťah vozidiel). Má vyškolených zamestnancov na
poskytovanie zdravotníckej pomoci, na výškové práce aj na práce pod vodnou hladinou. Na území
mesta je schopný zásahu do 5 min., v okrajových častiach hasiaceho obvodu podľa vzdialenosti
od 15 do 30 minút.
Pre budúce optimálne fungovanie Hasičského zboru je dôležitá priebežná obnova
vozidlového parku a technického vybavenia.
Pri riešení požiarnej bezpečnosti sú rešpektované nové predpisy o požiarnej
ochrane. Základným zákonom o ochrane pred požiarmi je 314/2001 Z.z z 2. júla 2001, a
vyhláška MVSR z 26. februára 2002 o požiarnej prevencii číslo 121/2002 Z.z. (Tieto zákony
platia od 1. 4. 2002). Zákony stanovujú povinnosti fyzických a právnických osôb ako aj
povinnosti obcí vo svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred
požiarmi.
Pri investičnej príprave stavebných objektov (územné a stavebné konanie) treba riešiť aj
požiarnu bezpečnosť pripravovaných stavieb. Dokumentáciu vypracuje odborne spôsobilá osoba špecialista požiarnej ochrany. Požiarnu bezpečnosť objektov treba riešiť podľa Vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb - číslo 288/2000 Z.z. zo dňa 12. septembra 2000.
Základná technická norma, ktorá rieši požiarnu bezpečnosť stavieb je STN 92 0201 časť 1-4
Požiarna bezpečnosť stavieb - Spoločné ustanovenia.
V súlade s citovanými legislatívnymi normami je dopravný systém mesta riešený tak,
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že ku všetkým objektom v prípade potreby protipožiarneho zásahu vedie prístupová
spevnená komunikácia.
Miestny vodovod slúži aj pre požiarne účely, preto je navrhnutý podľa technickej
normy STN 73 0873 Požiarne vodovody. (Pre požiarne účely treba počítať s množstvom
aspoň 6,7 l.s-1 vody pre obytnú časť s IBV. Pre objekty občianskej vybavenosti (a
výrobných objektov) treba počítať s množstvom nad 9,9 l.s-1. Najväčšia vzájomná
vzdialenosť vonkajších (podzemných) hydrantov je 120 metrov, pričom najväčšia
vzdialenosť od objektov je 80 metrov). Tieto požiadavky sú splnené. Pri ďalšom stupni
projektovej prípravy treba rešpektovať požiadavky požiarnej ochrany pri návrhu
vodovodov. Ak nie je zabezpečená požiarna voda z verejných alebo skupinových
vodovodov (pri samotách), je v blízkosti objektov dostatočný vodný zdroj aj pre požiarne
účely.
Za požiarnu bezpečnosť objektov zodpovedá vlastník (užívateľ) stavby.
OCHRANA PRED POVODŇAMI
Hlavným tokom v území je Rimava a Klenovecká Rimava. Rimava je v hydrologickom
povodí 4-31-03-029 v intraviláne mesta a v oblasti priemyselnej zóny upravená obojstrannými
múrmi a to v rkm 58,3 - 60,5 s prietokom Q100 =160,0 m3.s-1. /Plocha povodia 274,64 km2 s
max. prietokom v rkm 58 125 m3.s-1. Údaj SHMÚ júl 2001/.
Na rieke Rimava je vybudovaná hať, kde prietok vody je energeticky využívaný v dvoch
agregátoch typu MT 3 a MT 5 s inštalovaným výkonom 27,5 kW a s dosažiteľným výkonom 25,3
kW.
Klenovecká Rimava je v hydrologickom povodí 4-31-03-027 v rkm 0,0 - 0,760 obojstranne
upravená opornými múrmi pre množstvo prietoku Q100 = 125,0 m3.s-1. / Plocha povodia je
115,10 km2 s max. prietokom 85,0 m3.s-1. Údaj SHMÚ júl 2001/.
Pravostranné a ľavostranné prítoky Rimavy a Klenoveckej Rimavy sú v správe Lesov SR,
okrem potokov Kotlište a Burianka, ktoré sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku,
odštepného závodu Povodie Hrona.
V súčasnosti Lesy SR nemajú spracované výhľadové riešenie údržby a úpravy týchto
tokov. Úpravy brehov uskutočňujú sa iba po povodniach, ak došlo k narušeniu ciest, alebo
prechodov cez tieto toky, resp. ak o to požiada niektorá obecná správa, kedy by mohlo dôjsť k
poškodeniu majetku.
Navrhujeme vyhotovenie projektov úprav prítokov Rimavy a Klenovskej Rimavy a ich
postupnú realizáciu. Súbežne navrhujeme priebežnú údržbu zrealizovaných protipovodňových
úprav, čistenie korýt tokov a priepustov.

K.

NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV
EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ
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V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, celé riešené
územie patrí do 1. stupňa ochrany, kde platí všeobecná ochrana na celom území. Pre
vybrané činnosti sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 7 citovaného zákona.
Vyššie stupne ochrany (2., 3., 4. a 5.) sa na riešenom území nevyskytujú. Žiadna časť
riešeného územia nie je ani navrhovaná na vyhlásenie za chránené územie v kategóriách CHKO
(chránená krajinná oblasť), NP (národný park), CHA (chránený areál), NPR (národná prírodná
rezervácia), PR (prírodná rezervácia), NPP (národná prírodná pamiatka), PP (prírodná pamiatka ).
Pre potreby zabezpečenia miestneho územného systému ekologickej stability (M ÚSES) sme
vychádzali zo spracovaného Regionálneho systému ekologickej stability okresu Rimavská Sobota
(R ÚSES) (spracovateľ APS - ECOS s.r.o., Košice, 1994), ktorý stanovil stupeň ekologickej
stability k.ú. Hnúšťa 4,01. Zamerali sme sa najmä na krajinárske predpoklady optimálneho
priestorového usporiadania a funkčného využívania riešeného územia a na zvýšenie stupňa
ekologickej stability.
Miestny územný systém ekologickej stability
Vzhľadom na to, že mesto Hnúšťa nemá spracovaný M ÚSES ,V súlade s § 54, odst. 20
zákona č. 543/2002 Z.z. a vyhl. MŽP SR č. 24/2002 Z.z. (príloha č. 24) doporučujeme zabezpečiť
spracovanie tohoto dokumentu. V rámci ekologického hodnotenia krajinnej štruktúry a
spracovaného Krajinnoekologického plánu riešeného územia, sú stanovené tieto prvky kostry
ekologickej stability (biokoridory, biocentrá a interakčné prvky):
•

Biocentrá regionálneho významu
- Ostrá (1011,4 m.n.m.), nachádzajúce sa na severozápadnom okraji riešeného územia.
Ide o zalesnený masív a časť severo-južne orientovaného hrebeňa (v súlade s R ÚSES)
- Bodnárka (833,3 m.n.m.), nachádzajúce sa na juhozápadnom okraji riešeného územia.
Ide o lesný komplex, ktorý je relatívne blízky potenciálnej vegetácii (kvetnaté bučiny a
jedľové lesy).

•

Biokoridory regionálneho významu prebiehajúce v severo-južnom smere paralelne s
údolím Rimavy:
- vlastný tok Rimavy (hydricko-terestrický biokoridor)
- regionálny biokoridor prebiehajúci hrebeňmi západne od Hnúšte, prepájajúci biocentrá
Hradová - Ostrá - Bodnárka - Žabica (v súlade s R ÚSES).

•

Biocentrá miestneho významu:
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- vrcholová časť masívu Sinec (zalesnený komplex pôvodnej vegetácie)
- vrcholová časť Burianky (zalesnený komplex pôvodnej vegetácie)
- vrcholová časť vrchu Ohrablo (zalesnený komplex pôvodnej vegetácie)
- Kvakov vŕšok (lesné spoločenstvá kombinované s lúčnymi enklávami)
- Štepový vrch (zalesnený komplex pôvodnej vegetácie)
- vrch Cigán (lesné spoločenstvá kombinované s lúčnymi enklávami)
•

Biokoridory miestneho významu:
- hydricko- terestrický biokoridor tok Klenovskej Rimavy (vodný tok + brehový porast)
- lesný masív medzi Kvakovým vŕškom a Cigánom
- tok Kotlišského potoka s brehovým porastom
- tok Sineckého potoka s brehovým porastom
- tok potoka Zbojište s brehovým porastom

•

Interakčné prvky:

Na riešenom území rešpektujeme existujúce interakčné prvky - pásy vzrastlej stromovej a
krovinnej vegetácie strží, plytkých údolí malých potokov, medzí, remízok, rozdrobenej vegetácie
lúk a pasienkov a dopĺňame ich prepojovacími líniovými prvkami na princípe doplnenia kostry
ekologickej stability od súvislých lesných masívov po významné vodné toky a vzájomne medzi
nimi po vrstevniciach.
Navrhnutá je dosadba chýbajúcich častí líniových formácií vegetácie pozdĺž vodných tokov
i mimo nich, pozdĺž účelových komunikácií a pozdĺž hraníc oraných lánov polí. Priemet
navrhovaného posilnenia interakčných prvkov je obsiahnutý vo výkresoch.
Mestská zeleň
Na území mesta sa nachádza chránený strom Katalpa, ktorý je v riešení
rešpektovaný. Navrhujeme realizáciu oplotenia tohoto stromu.
V roku 1989 bol vyhotovený projekt mestskej zelene Hnúšte (investor SLZ Hnúšťa). Rieši
regeneráciu existujúcej mestskej zelene v priestore Hnúšťa - Likier, včítane hygienickej a
ochrannej zelene. Členenie zelene je nasledovné: Ochranná a hygienická zeleň (4,5 ha), Verejná
zeleň (10,1 ha), Vyhradená zeleň (5,38 ha), Súkromná zeleň (cca 8,5 ha). Spolu 28,48 ha.
Pôvodný územný plán navrhoval k roku 2000 nasledovné plochy zelene: Verejná zeleň
(13,0 ha), Ochranná zeleň (3,8 ha), Vyhradená zeleň (3,2 ha). Spolu 20,0 ha. Pripočítaním
súkromnej zelene sú plošné výmery v oboch dokumentoch približne rovnaké.
V meste sa nachádzajú tri mestské parky s výmerou 3,2 ha. Ochranná, hygienická,
vyhradená a čiastočne aj verejná zeleň na území mesta, nie je z dôvodu chýbajúcich finančných
prostriedkov primerane udržiavaná. Ani jeden z uvedených dokumentov neriešil zeleň v
mestských častiach Hačava, Brádno a Polom.
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V roku 1993 bola vyhotovená Zastavovacia štúdia oddychových plôch Hnúšťa, ktorá
navrhla realizáciu štyroch mestských parkov na území mesta:
- na ul. Klokočova
- park 1. Mája
- park na sídlisku SNP
- park na ul. Clementisa
Parky podľa tejto štúdie neboli doteraz zrealizované. Ich riešenie je aktuálne a
prevzaté do tohoto územného plánu. Ich realizáciou sa zväčší plocha verejnej zelene o 1,0
ha.
V realizácii je úprava centra mesta na pešiu zónu s dotvorením parkovej zelene a
systému peších priestranstiev a hlavných chodníkov.
Ponechaná je plocha vzrastlej zelene pozdĺž výrobného areálu SLZ CHÉMIA a.s. v
časti Kolónia ako izolačný a ekostabilizačný prvok. Navrhnutá je tu dosadba stromov a
krovín na plochách, kde chýba.
Osobitná pozornosť je venovaná zväčšeniu plôch a skvalitneniu zelene v miestnych
častiach Brádno, Hačava a Polom. Vo všetkých troch prípadoch sa jedná o typické vidiecke
osídlenie v diferencovaných prírodných podmienkach. V Brádne, ktoré je klimaticky chránené
lesnými masívmi na všetkých svetových stranách, navrhujeme obnovu a dosadbu predovšetkým
úžitkovej zelene (ovocných stromov a krovín). V Hačave, ktorá sa nachádza v údolnej polohe
vystavená silnému prúdeniu vzduchu v severo-južnom smere, navrhujeme na severnom a južnom
okraji zastavaného územia výsadbu masívov stromov a krovín s funkciou vetrolamov. Okrem toho
navrhujeme dosadbu a obnovu úžitkových drevín v záhradách a v centrálnom priestore. V
Polome, ktorý sa nachádza v klimaticky exponovanej hrebeňovej polohe, navrhujeme výsadbu
odolných drevín po celom obvode zastavaného územia, s funkciou vetrolamov. V zastavanom
území navrhujeme dosadbu odolných ovocných drevín.
Navrhujeme zväčšenie plošnej výmery a priestorového objemu mestskej zelene o 50
% oproti súčasnému stavu. Toto rozšírenie je v podmienkach Hnúšte nevyhnutné pre
zlepšenie stavu ovzdušia, z hľadiska hygienického i estetického a je zakotvené aj v
Bioprojekte Hnúšťa - Hačava.
Zeleň výrobných areálov
Výrobnému a ťažobnému pásu medzi mestskými časťami Hnúšťa a Hačava sa venuje
Bioprojekt Hnúšťa - Hačava, ktorý rieši rekultiváciu háld a zdevastovanej časti tohoto územia a
navrhuje výsadbu ochrannej a ekostabilizačnej vegetácie. Tento zámer sa podarilo čiastočne
zrealizovať.

Navrhujeme

na

celom

zdevastovanom

území

realizáciu

lesoparku,

oddychových a športových plôch.
V územnom pláne premietame navrhované skutočnosti a ekostabilizačné prvky
(biocentrá a biokoridory) do grafickej a textovej časti. Premietnutá je aj navrhovaná
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rekultivácia krajiny v okolí Magnezitiek v Hačave v zmysle Bioprojektu Hnúšťa - Hačava.
Premietnutý je pás ochrannej zelene medzi výrobným areálom SLZ CHÉMIA a.s. a
obytnou zástavbou v mestskej časti Hnúšťa - Likier a Kolónia, s jeho čiastočným využitím
aj pre chýbajúcu občiansku vybavenosť v rámci podnikatelských aktivít.
Z Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Rimavská Sobota a
z optimalizácie využívania územia (krajinnoekologického plánu) sú premietnuté dôležité
výstupy posilňujúce ochranu prírody a krajiny.
Cintoríny
V riešenom území sa nachádzajú cintoríny v týchto miestnych častiach:
* Likier - na severozápadnom okraji zástavy. Jeho plošná výmera je 0,54 ha. Prístup motorovými
vozidlami je zo severnej strany. V rámci tohoto územného plánu riešime zlepšenie dopravného
sprístupnenia od elektrickej rozvodne.
Navrhujeme rozšírenie cintorína o 100% smerom západným o plochu, ktorej
kapacita bude vyhovovať do roku 2020.
* Likier - severne od zástavby východne od cesty II/531. Navrhujeme zachovať cintorín v terajšej
podobe.
* Hnúšťa - na severnom okraji zastavaného územia. Prístup je z južnej i severnej strany.
Navrhujeme rozšírenie plochy cintorína o 1,6 ha smerom západným a navrhujeme
tiež plochu pre urnový háj juhozápadne od existujúceho cintorína v existujúcom lese, s
plošnou výmerou 1,1 ha.
* Maša - na západnom okraji zástavby. Cintorín nie je v prevádzke. Jeho plošná výmera je 0,21
ha. Rešpektujeme jeho ochranné pásmo a navrhujeme priebežnú údržbu celej plochy cintorína
a jeho oplotenia.
* Hačava - na východnom okraji obce. Má plošnú výmeru 0,22 ha. Rešpektujeme jeho ochranné
pásmo. S rozšírením cintorína neuvažujeme.
* Polom - na východnom okraji zástavby. Jeho plošná výmera je 0,5 ha. Zachovávame jeho
ochranné pásmo. S rozšírením cintorína neuvažujeme.
* Brádno - na južnom okraji zastavaného územia. Má plošnú výmeru 0,2 ha. Rešpektujeme jeho
ochranné pásmo. S rozšírením cintorína neuvažujeme.
Cintoríny predstavujú dôležitú zložku vyhradenej udržiavanej zelene v riešenom
území s výmerou 3,27 ha. Navrhované je rozšírenie cintorínov v Hnúšti a Likieri o 3.33 ha,
čím stúpne celková výmera na 6,60 ha.
Zhodnotenie krajinnoekologických poznatkov v katastri a návrh zmien štruktúry
krajiny
Výroba
Hoci výroba, znehodnocujúca kvalitu krajiny - teda aj životného prostredia, v riešenom
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území výrazne poklesla, jeho kvalita nespĺňa stále zákonné požiadavky čí podmienky. Zmenami
technologických procesov a prijatými opatreniami na zníženie množstva vypúšťaných škodlivín do
ovzdušia i vody sa situácia podstatne zmenila k lepšiemu, staré environmentálne záťaže v
pôdnom fonde a v lesných porastoch pretrvávajú a potrvá ešte dlhú dobu, kým sa ich koncentrácia
dostane na prípustnú hranicu. Výrobné areály ponechávame na súčasnom mieste, navrhujeme
postupnú asanáciu nefunkčných vysokých komínov, ktoré zbytočne znehodnocujú obraz mesta v
krajine.
Bývanie
Súčasná štruktúra osídlenia v katastri a v zásade nezvyšujúce sa nároky na priestor v
meste Hnúšťa zaraďuje existujúce obytné územie do celkového súboru vhodných činností.
Podmienkou je však priebežné znižovanie nepriaznivého vplyvu dopravy, ťažobných a
priemyselných výrobných činností na obytné územie.
Poľnohospodárstvo
Optimálne priestorové usporiadanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu ovplyvnila najmä
kvalita pôd, s dôrazom na jej fyzikálne vlastnosti (zrnitosť, skeletnatosť, hĺbka) ale aj dôsledky
výrobnej činnosti (zdevastovaná krajina). Po vyhodnotení týchto faktorov (aj limitných, stresových
faktorov), krajinnoekologický potenciál "určil" spôsob hospodárenia na PPF. V okolí sídla Hačava
sa nachádza dostatok potenciálne vhodných plôch pre orné pôdy. Tieto plochy aj rámcovo určujú
možné spôsoby využitia (obiloviny, krmoviny, technické plodiny). Ostatné plochy v priestore
Hačavy sú vhodné na využívanie lúčno-pasienkárskym spôsobom, v pravobrežnej časti toku
Tisovecká Rimava (výrazná rezba reliéfu a vyššie hodnoty sklonitostných pomerov) je potrebné
uvažovať aj s rozptýlenou mimolesnou stromovou a krovitou vegetáciou ako primárnym prvkom
krajinnoekologickej stability priestoru. Nezanedbateľná je aj estetická funkcia (tvorba obrazu
krajiny). V severozápadnom smere od sídla Hačava sa javí možná lokalita pre záhradkársku
osadu s využitím miestnymi obyvateľmi.
Ako najvhodnejší spôsob hospodárenia na poľnohospodárskom pôdnom fonde v tejto časti
katastra (priestor Hačava) sa javí spôsob maloplošného hospodárenia, teda forma menších
súkromných fariem.
Prevaha

poľnohospodárskej

produkcie

(veľkoplošné

družstevné

hospodárenie)

je

sústredené na pravobrežné svahy a rozerodované riečne terasy Klenoveckej Rimavy.
Poľnohospodárska produkcia (zameranie výroby) je podobné s priestorom Hačavy. Časť
takejto produkcie sa môže realizovať severne od sídla Hačava na pravobrežných svahoch a
riečnej terase Tisoveckej Rimavy.
Obidve "centrá" poľnohospodárskej výroby nie sú výrazne ovplyvnené dôsledkami
výroby magnezitu, nakoľko je prevládajúci smer vetra je SZ - JV.To znamená, priestor
Hačavy je "vyvievaný" zväčša údolím Tisoveckej Rimavy a priestor doliny Klenoveckej
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Rimavy je "clonený" horským masívom (Ohrablo, 888 m.n.m.) a nie je zasiahnutý možnými
exhalátmi z výroby magnezitu. Na južných svahoch horského masívu (Ohrablo) v kontakte s
údolím Klenoveckej Rimavy mimolesné enklávy (západná časť katastra) je možné využívať
lúčno-pasienkárskym spôsobom. Smerom k vrcholovým častiam uvažovať aj v kombinácii s
rozptýlenou

mimolesnou

stromovou

a

krovinnou

vegetáciou.

Podobne

aj

na

severozápadnom styku so sídlom Hnúšťa.
Nakoľko prirodzená bariéra horského priestoru Štepový vrch a Za Hanúskou
dostatočne eliminuje negatívny vplyv škodlivín z výroby magnezitu, malé enklávy plôch s
ornými pôdami na západných svahoch horského priestoru v blízkosti sídla Hnúšťa majú
svoje opodstatnenie.
Poľnohospodárske pôdy v lokalite Hnúšťa - Likier, hoci ich fyzikálne vlastnosti sú
dostatočne kvalitné, ovplyvňuje prevládajúci smer vetra (SZ - JV), nesúci negatívny vplyv
výroby zo SLZ CHÉMIA a.s., sú vhodné len na lúčno-pasienkárske využívanie.
Poľnohospodársky vhodné plochy vo vrcholovom priestore sídla Polom sú vhodné
tiež len na lúčno-pasienkárske využívanie miestnymi obyvateľmi (možnosť využívania
formou agroturistiky).
Podobný spôsob využívania poľnohospodárskych pôd je aj v rekreačnom priestore Brádno.
Záhradkárske osady
Krajinnoekologický potenciál katastra dáva predpoklady na zriadenie nových alebo
zachovanie už existujúcich lokalít vhodných pre záhradkárske osady. Najexponovanejšia sa
nachádza (súčasná) na západnom svahu v blízkosti Hnúšte. Ďalšou súčasnou, z
krajinnoekologického hľadiska vhodnou lokalitou je záhradkárska osada medzi Hnúšťou a
Mútnikom, na pravobrežnom svahu toku Tisovecká Rimava. Lokalita je vhodná aj na plošné
rozšírenie. Navrhovanou lokalitou je lokalita severozápadne od sídla Hnúšťa v uzávere
priestoru "Iváčka" na pravobrežnom členitom svahu miestneho potoka. Záhradkárske lokality
v okolí Hnúšte (súčasné aj možné) spĺňajú aj priestorové nároky jej obyvateľov, ale sú aj
dopravne dostupné. Možná lokalita so záhradkárskou osadou v priestore Hačavy už bola
popísaná v časti "Poľnohospodárstvo". Možná lokalita pri sídle Polom by mala slúžiť
miestnym obyvateľom ako doplnok aktívnej formy rekreácie v tomto priestore.

Rekreačné areály
V katastrálnom

území Hnúšte rekreačné areály z hľadiska rešpektovania

krajinnoekologického potenciálu majú odlišné zameranie a možnosti využitia.
Na juhozápadnom styku Hnúšte s horským masívom "Sinec", ktorý je aj v súčasnosti
využívaný ako rekreačný priestor, je možné v obmedzenom rozsahu využiť plochy trvalých
trávnych porastov s prevládajúcim sukcesívnym procesom (nekontrolované zarastanie) ako
nástupné do tohto rekreačného areálu, alebo ako plochy každodennej rekreácie (zber
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lesných plodín, húb, prechádzky) bez technického a stavebného vybavenia (maximálne
upravené chodníky, oddychové plochy, vyhliadky ...).
V blízkosti možnej plochy záhradkárskej osady v severozápadnom smere od Hnúšte
z hľadiska krajinnoekologických predpokladov sa javí rekreačná plocha, ktorá by mala slúžiť
spoločne možným užívateľom záhradkárskej osady ako doplnková plocha aktívneho
oddychu (nenáročné športy - badminton, loptové hry ...).
V lokalite Brádno je možné jestvujúci rekreačný areál a aj bytový fond, slúžiaci zväčša na
formu chalupárenia, zväčšiť na celú nelesnú plochu. Forma využitia by sa mala orientovať najmä
na aktívny pohyb v prírode spojený s relaxačnými aktivitami. Všetko bez náročného technického
vybavenia.
Lokalita Polom ako celok slúži zväčša na víkendovú rekreáciu pre obyvateľov Hnúšte a aj
Tisovca. Možné plochy s rekreačným využitím je možné zamerať aj na formu chatovú so
zakomponovaním do prevládajúceho typického charakteru (obrazu) krajiny. Alternatívne je ich
možné "použiť" ako plochy so športovým zameraním či využitím (zima, leto).
Využitie plôch v blízkosti ťažobných areálov
Najproblematickejšia lokalita katastrálneho územia Hnúšte je jednoznačne zdevastovaná
krajina v okolí Mútnika ako dôsledok dlhodobej ťažby magnezitovej rudy a výroby magnezitu
(haldy, výsypky, antropogénny reliéf). Hoci výroba magnezitu výrazne poklesla, zdevastovaná
krajina ostala. Už pri predchádzajúcom množstve vyrobeného magnezitu existovali pokusy lokalitu
revitalizovať pomocou zalesnenia, ktoré malo slúžiť ako estetická bariéra, ale aj ako akýsi filter
pre znečistené územie. Pri zalesňovaní sa najlepšie ujala breza.
Teraz, po znížení výroby, ju navrhujeme ako dominantný druh pri možnostiach využitia, či
revitalizovania zdevastovaného priestoru. Keďže je lokalita jednozačne tvorená antropogénnym
reliéfom, dostatočne rezaným, po utlmení výroby či dokonca pri jej zlikvidovaní je možnosť ju
využiť ako "rekreačné zázemie" obyvateľov Hnúšte a Tisovca. Po technických a stavebných
úpravách by mala mať charakter rekreačno-športovo-oddychových aktivít. Nosnou funkciou je
možná funkcia lesoparkov, už so spomínanou brezou (akási "ruská - mrázikovská" krajina). Ako
alternatívne možnosti využitia sa javia organizované športové automobilové či motocyklové
podujatia (autokros, motokros ...), možnosť je aj využiť ju na organizovanú horskú cykloturistiku
alebo cyklokros či organizovanie podujatia "zjazd na horských bicykloch". Ďalšou možnosťou je
organizovanie rôznych vedomostných hier detí a mládeže, spojené s kondičnou prípravou. Ďalšou
možnosťou je vybudovanie technického či priemyselného skanzenu, teda akýsi "technoland".
Tieto možné formy využitia priestoru môžu mať rôzne modifikované formy.
Ekostabilizačná krajinná vegetácia
Ekostabilizačná krajinná vegetácia je viazaná v krajine katastra v dvoch polohách:
1. základnú os tvoria brehové porasty vodných tokov Klenovská Rimava a Tisovecká
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Rimava, v mnohých prípadoch prepojených na roztýlenú mimolesnú stromovú a kríkovú
vegetáciu (viď grafický výstup). Mala by plniť funkciu ekostabilizačnú, hygienickú, bariérovú
(plochy južne a severne od Mútnika), ale aj estetickú
2. ekostabilizačná krajinná vegetácia na styku so sídlami Hnúšťa a Hačava by mala plniť
funkciu hygienickú, bariérovú, rekreačnú ale aj estetickú. Podobne aj pre menšie sídla
Polom a Brádno
Uvedené

navrhované

zmeny

štruktúry

krajiny

vyplývajú

z

vyhodnotenia

krajinnoekologických poznatkov v katastrálnom území Hnúšte a ich realizáciou mali by
riešené územie vo všeobecnosti priblížiť optimálnemu rozmiestnenieniu spoločenských
nárokov na krajinu.

L.

NÁVRH KONCEPCIE VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

L1. NÁVRH DOPRAVY
Nadradený systém dopravy
Nadradenými dopravnými systémami riešeného územia sú št. cesta II/531, ktorá smerom
na sever prechádza cez Tisovec a Červenú Skalu, kde sa napája na št. cestu I/66 umožňujúcu
prepojenie na Tatry a Košice. V Tisovci sa napája na cestu II/530 smerom na Brezno, ktorá
sprístupňuje krajské sídlo Banskú Bystricu. Smerom na juh cesta II/531 končí v Rimavskej
Sobote, kde sa napája na št. cestu I/50 Zvolen - Košice. Cesta I/50 je zároveň súčasťou základnej
siete európskeho významu E-571.
Št. cesta II/526 prechádza Hnúšťou západo-východným smerom, spája Kriváň, Klenovec,
Hnúšťu a Jelšavu s Rožňavou. Na št. ceste II/526 smerom na Klenovec leží mestská časť Maša.
Št. cestou III/52614 je na cestu II/526 napojená mestská časť Brádno, m.č. Hačava prechádza št.
cesta II/531, pričom obcou vedie aj trať ŽSR č. 171 Brezno - R. Sobota. Št. cestou III/53113 je so
sieťou št. ciest prepojená mestská časť Polom, ležiaca severovýchodným smerom od Hnúšte.

Automobilová doprava a komunikačná sieť
Telesá št. ciest II/531 a II/526 prechádzajú priamo intravilánom mesta Hnúšťa. Št. cesta
II/531 sleduje severojužný smer a spája Tisovec s Breznom. Cesta II/526 sleduje západovýchodný
smer a spája Kokavu nad Rimavicou s Klenovcom. Cesta II/531 spĺňa podmienky pre kategóriu C9,5/70, cesta II/526 pre kat. C-9,5/60.
V zmysle ÚPN veľkého územného celku Banskobystrického kraja (nariadenie vlády

64

Územný plán mesta Hnúšťa - návrh
SR č. 263 z r. 1998) je navrhnutá rekonštrukcia a preložka cesty II/531 východne od mesta
Hnúšťa s vytvorením mimoúrovňového križovania s cestou II/526. Dĺžka preložky vychádza
7,3 km, pričom bude potrebné zrealizovať dva mostné objekty ponad rieku Rimavu a jednu
estakádu pri skládke Pod Brandzovou a zregulovať tok Rimavy min. v dl. 1,5 km. Trasa
preložky sa odpája 300 m južne od m.č. Likier, prechádza mostom ponad rieku Rimavu a
železničnú trať na úpätie svahu Hora a prebieha súbežne s telesom železničnej trate, po 5.
km prechádza mostom ponad železničnú trať a rieku Rimavu a v lokalite Skalka sa napája
späť na teleso cesty II/531. V úseku dotyku s existujúcou skládkou tuhého komunálneho a
priemyselného odpadu "Pod Brandzovou" je teleso preložky vedené na estakáde ponad
okraj skládky, čím bude kolízia cesty so skládkou minimalizovaná. V tomto úseku je možné
vedenie trasy aj na teréne, s posunom skládky smerom východným o 50 m. Týmto riešením
bude možné sanovať starú časť skládky a zosúladiť jej existenciu s platnou legislatívou.
Druhý úsek preložky je riešený okolo m.č. Hačava. Štúdia Dopravoprojektu navrhuje
vedenie trasy preložky západne od zastavaného územia Hačavy. Jej dĺžka je 1,5 km.
Vyžiadala by si vybudovanie troch mostných objektov (2 x ponad rieku Rimava a 1 x ponad
miestnu komunikáciu a potok) a nákladných zárezov do terénu. Vzhľadom na skutočnosť,
že v uvažovanej trase preložky sa nachádza skupina nových rodinných domov, riešime
preložku - v súlade so stanoviskom Slovenskej správy ciest - východne od zastavaného
územia Hačavy. Táto trasa je o 0,5 km kratšia. Vyžaduje si tiež vybudovanie troch mostných
objektov (2 x ponad železničnú trať a jeden ponad miestnu komunikáciu). Obidva úseky
preložky cesty II/531 navrhujeme vybudovať v kategórii C 9,5/80 s výhľadovým koridorom v
kategórii C 11,5/90. Podľa sčítania dopravy v roku 2000 a následného vypočítaného výhľadového
koeficientu zaťaženia, bude kategória cety C 9,5/80 postačovať do roku 2030.
Cesty II/526 a II/531 tvoria prieťah mestom. Z tohoto dôvodu do vybudovania ich preložiek
sú zaradené do funkčnej triedy B1 a v rámci intravilánu mesta nesú pomenovanie Hlavná ulica a
ul 1. Mája. V súlade s nariadením vlády SR č. 236 z r. 1998 navrhujeme po zrealizovaní
preložky preradenie cesty II/531 do siete ciest l. triedy s parametrami zodpovedajúcimi
kategórii C 9,5/80 s vyčlenením koridoru pre výhľadovú kategóriu C-11,5/90. Existujúce
úseky ciest II/531 a II/526 navrhujeme potom preradiť do siete miestnych komunikácií s
funkčnou triedou B2.
Miestne komunikácie
Sieť miestnych komunikácií sprístupňuje jednotlivé obytné zóny. Celková dĺžka vozoviek v
meste je 17.377,0 m, z toho so živičnou konštrukciou je 11.197,0 m, s betónovou konštrukciou
3.305,0 m, so štrkovým povrchom 2.041,0 m a prašných komunikácií je 584,0 m. S panelovým
krytom je 584,0 m komunikácií. Z uvedených dĺžok pripadá na komunikácie II. triedy 9.400,0 m a
komunikácie III. triedy 3633,0 m. Miestne komunikácie sú vybudované vo funkčnej triede C3,
kategórie MOK 4/30 v starších častiach mesta bez chodníkovej úpravy. V novších častiach sú MK
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vybudované tiež vo funkčnej triede C3, ale kat. MOK 7,5/40 a MO 8/50 s jednostranným, prípadne
obojstrannými chodníkmi premennej šírky, nie vždy spĺňajúce príslušné normové hľadisko. Nová
IBV, t. j. ul. Mládeže, ul. Hurbanova, ul. Budovateľova a ul. Sinecká sú bez finálnej živičnej úpravy,
čím dochádza k devastácii podkladanej vrstvy ako na komunikácii, tak aj na chodníkoch. Taktiež
systém odvodnenia (v strmších častiach IBV) je nevyhovujúci. Ďalších 3.889,0 m komunikácií je
bez odvodnenia - dažďové vody odtekajú voľne do terénu. Tento stav je treba zmeniť v súvislosti
so životnosťou komunikácií, ako aj s prípadnou stavbou chodníkov v rámci zvýšenia bezpečnosti
chodcov a zabráneniu štekania vody do dvorov rod. domov. Pohyb chodcov po komunikáciách hlavne u ciest III. triedy je t. č. možný po nespevnených krajniciach, čo je možné tolerovať len z
titulu nižšej intenzity premávky. Kvalita povrchovej úpravy jednotlivých komunikácií je rozdielna,
pričom 4.279,0 m miestnych komunikácií vyžaduje malé opravy a 3.919,0 m veľké opravy. Bez
chodníkovej úpravy je 1.389,0 m komunikácií. V súčasnej dobe prebieha úprava ulíc Rumunskej
armády, Partizánskej a Hrebendovej na pešiu zónu, čím sa značne vylepší táto zóna z hľadiska
obytného, ako aj životného prostredia.
V starších častiach zástavby systém miestnych komunikácií rešpektuje pôvodnú zástavbu,
čo do určitej miery ovplyvňuje smerové a šírkové usporiadanie komunikácií, ktoré často končia
ako slepé. V budúcnosti by bolo potrebné tieto buď zokruhovať alebo zriadiť obratištia v prípade,
ak ich dĺžka presahuje 100,0 m a zaistiť zákaz parkovania a odstavovania mot. vozidiel na nich. V
meste Hnúšťa sa na komunikáciách nachádzajú tri mostné objekty s celkovou dĺžkou premostenia
81,5 m, tri lávky o dl. 3x15 m. Kapacita mostných objektov na Q 100 r je dostačujúca vzhľadom na
existenciu Klenovskej vodnej nádrže. Potrebné je však uvažovať s reguláciou potokov Sineckého
a Bušiarka, nakoľko pri výdatnejších zrážkach dochádza k ich vyliatiu a následne k zaplaveniu
námestia a priľahlých komunikácií a pozemkov. Mostné objekty sa nachádzajú na Francisciho
ulici, Hlavnej ul. a ul. M. R. Štefánika. Na ceste III/52614 sú mostné objekty ponad železničnú trať
a rieku Rimavu. Lávky pre peších na ul. Záhrada 1. Mája, Železničná l. a Kotlišská ul. U mostného
objektu na Hlavnej ulici (št.cesta II/531) smerom na Tisovec je zrejme prekračované jeho dovolené
zaťaženie, nakoľko pri pokládke nových živičných vrstiev neboli odfrézované staré. Nové živičné
vrstvy predstavujú nárast stáleho zaťaženia 20,0 - 30,0 ton. Dominujúcou prevádzkou v Hnúšti sú
SLZ CHÉMIA a.s., ktoré obhospodarujú vlastnú sieť závodných komunikácií a parkovísk spolu so
železničnou vlečkou. Železničnú vlečku má aj Technická guma a.s. Ostatné prevádzky a podniky
sú napojené na sieť miestnych komunikácií.
Navrhnutá je priebežná rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií a
dobudovanie chýbajúcich peších komunikácií pozdĺž vozoviek. V súvislosti s navrhovaným
rozšírením obytných zón. plôch občianskej vybavenosti, výrobných a rekreačných zón, sú
navrhnuté nové úseky miestnych komunikácií:
- prepojenie Palárikovej ulice cez plochu Za humnami s Klenovskou ulicou
- sprístupnenie cintorína v m.č. Likier z existujúcej komunikácie k elektrickej
rozvodni medzi Kolóniou a Likierom
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- sprístupnenie areálu Prvá T- GÚM HNÚŠŤA s.r.o. od železničnej stanice
- prepojenie Hlavnej ulice s Klenovskou ulicou na severnom okraji zastavaného
územia Hnúšte poza cintorín
- vybudovanie komunikácie v novonavrhovanom súbore rodinných domov pod
návrším Petrov potôčik paralelne s Klenovskou ulicou
- vybudovanie nového komunikačného prístupu do m.č. Maša cez "Turecký most"
- vybudovanie prepojovacej komunikácie medzi areálom Technických služieb a
novou prístupovou komunikáciou do m.č. Maša
- vybudovanie prístupovej komunikácie ku skládke odpadu SLZ CHÉMIA a.s. od m.č.
Likier
- sprístupnenie areálu navrhovaného priemyselného parku
- vybudovanie prístupovej komunikácie k súboru rodinných domov v lokalite
Farkaška všetky navrhované miestne komunikácie sú riešené v kategórii MOK 7,5 /
50
Miestna časť Maša sa nachádza pri št. ceste II/526 smerom na Klenovec. Ľavostranným
odbočením cez mostný objekt (cez tok Klenovskej Rimavy) sa sieť miestnych komunikácií
rozvetvuje v dĺžke 880,0 m. Ich šírka je 3,0 - 3,5 m bez chodníkovej úpravy a odvodnenia.
Ukončené sú ako slepé a bez obratiska, často pokračujú ako poľné komunikácie. Ich živičný
povrch je narušený, hlavne v blízkosti miestnej píly. Samotný mostný objekt (kamenná klenba) je z
návodnej strany značne poškodený - časť klenby a opory je zvalená, čím sa narušila jeho statika.
Aby zostal funkčný, je klenba prekrytá oceľovými l - nosníkmi v pozdĺžnom aj priečnom smere a
položená drevená mostovka. Aj tak je však možné konštatovať, že je v havarijnom stave a pritom
v prevádzke. Do uvedenej lokality je možný prístup cez ďalší most podobnej konštrukcie, ktorý je
menej poškodený (z hľadiska statiky), bolo by však treba vybudovať prístupovú komunikáciu. Do
lokality "Pod Kudlovom" je možný prístup cez mostný objekt pozostávajúci z rámovej konštrukcie
(dva rámy za sebou) rozmerov 4x3 m. Je bez zábradlia, rámy sú položené priamo na dno toku a
štrková vozovka priamo na rámovú konštrukciu. Jedná sa vlastne o provizórium. Navrhnutá je
rekonštrukcia mostného objektu a vybudovanie novej prístupovej komunikácie do m. č.
Maša v kategórii MOK 7,5/50.
Mestská časť Brádno leží pri št. ceste II/526. Napojená je na ňu št. cestou III/050124 v
smere na Striežovec. Miestne komunikácie so spevneným štrkovým povrchom majú dĺžku 240,0
m, nespevnené 186,0 m. Šírka je 3,5 - 4,0 m bez chodníkovej úpravy. Končia sa ako slepé alebo
pokračujú ako poľné. Most cez potok je prostá žel. bet. doska rozmerov 3,5 x 4,5 m. Je bez
zábradlia a chodníkov. Autobusové spojenie neexistuje. Dostupná je však zastávka autobusov
smerom na Ratkovú vo vzdialenosti 1 km od obce. Navrhnutá je rekonštrukcia povrchu
vozoviek na bezprašnú úpravu a vybavenie mostného objektu zábradlím.
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Mestská časť Hačava leží na št. ceste II/531 smerom na Tisovec. Na túto komunikáciu sú
napojené miestne komunikácie. Dĺžka miestnych komunikácií je 387,0 m a štrkovým povrchom
226,0 m. Dĺžka prieťahu cesty II. triedy, je 734,0 m. Šírka komunikácie II. triedy je 5,0 - 6,0 m. Cez
Hačavu tečie potok Pálenica, ktorý je v centre obce prekrytý. Cestný svah miestnej komunikácie,
ktorá je s ním súbežná - smerom od žel. trate č. 171, je v značnom prevýšení od dna potoka
Pálenica. Preto navrhujeme osadenie bezpečnostného zariadenia - zvodidla alebo zábradlia.
Mostný objekt cez Rimavu má oceľovú nosnú konštrukciu o veľkosti Lo = 8,50 m s jednoduchým
oceľovým zábradlím. Pri št. ceste je zriadená obojstranná autobusová zastávka pre diaľkové linky.
K mestskej časti Hačava prináleží lokalita Skálie - Hnúšťa. Rozprestiera sa po oboch
stranách št. cesty II/531 v blízkosti fy. Magnatech Hačava a.s. Prístup do uvedenej lokality je
možný cez mostný objekt žel. - bet. konštrukcie rozmerov 4,0 x 8,0 m. Ľavostranná zástavba
(smerom na Tisovec) pozostáva z troch bytoviek. Komunikácia v tejto lokalite je živičná prelievaný makadam bez chodníkovej úpravy a odvodnenia. Nespevnené krajnice sú v prevýšení
oproti nivelety vozovky, čo spôsobuje predčasné opotrebenie živičných vrstiev komunikácií z
dôvodu vodnej erózie.
Pri a.s. Magnatech je veľké parkovisko, t. č. nevyužité.
Napojenie na št. c. II/531 je dĺžke 70,0 - 80,0 m je nevyhovujúce. Šírka kom. je 3,5 m a je
spevnená len štrkom.
Navrhnutá je úprava napojenia komunikácie od INTOCAST-u a.s. na cestu II/531 a
dobudovanie krajníc s odvodnením na všetkých komunikáciách, kde takáto úprava chýba.

Mestská časť Polom leží na konci št. cesty III/53113, ktorá sa napája na cestu II/531 v m.
č. Mútnik. V Polome sa nachádzajú len miestne komunikácie o celkovej dĺžke 1.596,0 m. Z toho
živičné vozovky majú dĺžku 30,0 m, štrkové vozovky 1.017,0 m a vozovky prašné 549,0 m. ich
šírka je 3,0 m. Sú bez odvodnenia a chodníkovej úpravy. Autobusová zastávka, ktorá je zároveň
obratiskom, je na začiatku obce. Autobusové spojenie je 2x /24 hod.
Navrhnutá je postupná rekonštrukcia miestnych komunikácií na bezprašnú úpravu,
vybudovanie krajníc a odvodňovacích rigolov.
Všetky miestne komunikácie s existujúcou, alebo navrhovanou kategóriou MOK 4/30
majú navrhnuté výhybne vo vzdialenosti 80 - 100 m a pokiaľ nie sú zokruhované sú
ukončené obratiskom.
Účelové komunikácie
Sieť účelových komunikácií (poľné a lesné cesty) sprístupňuje jednotlivé časti intravilánu a
extravilánu za účelom jeho hospodárskeho využitia. Slúžia k pohybu hospodárskych
mechanizmov. Majú podložie spevnené štrkom na šírku 3,0 -- 4,0 m, prípadne sú prašné.
Existujúci systém účelových komunikácií je dostačujúci, zodpovedá organizačnému zabezpečeniu
poľnovýroby ako aj lesnému hospodárstvu.
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Navrhnutá je priebežná údržba týchto komunikácií a ich čiastočné využitie aj ako
miestne cyklotrasy.
Kategórie a funkčné triedy komunikácií sú vyznačené vo výkrese dopravného
riešenia.
Pešie komunikácie
Popri št. cestách II/531 a II/526 je v meste Hnúšťa zrealizovaných 2.966,0 m chodníkov.
Samostatné chodníky sú v dĺžke 187,0 m. Popri miestnych komunikáciách je t. č. vybudovaných
5.048,0 m jednostranných chodníkov premennej šírky, nie vždy spĺňajúcich príslušné normové
hľadisko. Z uvedenej výmery je potrebné 2.757,0 m chodníkov opraviť. Pri št. ceste II/531 - Hlavná
ulica sú chodníky značne poškodené. Tieto by bolo treba vybúrať a osadiť nové obruby spolu so
zámkovou dlažbou. Samostatná pešia komunikácia je chodník popri nábreží Rimavy. Tento je
široký 4,0 m s pomerne kvalitným živičným povrchom. Uvažuje sa s jeho predĺžením až po cestu
II/526. Ďalšia pešia komunikácia vedie popri miestnom potoku križujúcom Kotlišskú ulicu po
nábreží Rimavy až po mostný objekt na Francisciho ul. resp. jedna vetva prechádza cez lávku
kolmo na Francisciho ul. V lokalitách Polom, Hačava, Maša a Brádno samostatné pešie
komunikácie neexistujú.
Navrhnuté je dobudovanie peších komunikácií prepájajúcich obytné zóny so
sústredenou mestskou občianskou vybavenosťou v dĺžke 2500 m a rekonštrukcia
schátralých chodníkov najmä pozdĺž cesty II/531.
Hromadná doprava
Autobusová doprava: Mestom Hnúšťa prechádzajú komunikácie II. triedy č.531 a 526. Po
týchto je autobusová doprava nasmerovaná na mestskú autobusovú stanicu, ktorá leží v blízkosti
žel. stanice, čo je z hľadiska prepojenia oboch dopravných systémov výhodné. Verejná doprava
sa sústreďuje na zvoz obyvateľstva z okolitých obcí do mesta Hnúšťa ako centra severnej časti
okresu. V súčasnosti túto činnosť zabezpečuje SAD podľa spracovaných cestovných poriadkov.
Pre verejné spoje je pri št. ceste II/531 zriadených päť autobusových zastávok a na št. ceste
II/526 tri autobusové zastávky. Tieto v dostatočnej miere pokrývajú intravilán mesta. Čo sa týka
mestských častí Hačava, Polom a Maša tiež majú k dispozícii autobusové zastávky. Do mestskej
časti Brádno autobusové spojenie neexistuje. V meste Hnúšťa je 194 spojov / 24 hodín. U
existujúcich zastávok je treba uvažovať so zriadením architektonicky stvárnených prístreškov
vhodného typu.
Autobusové spojenie z Hnúšte
Banská Bystrica

Babinec obec

Bratislava

Brezno

Brezno

Dubákovo
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Detva

Hrachovo

Dolný Kubín

Klenovec námestie

Nitra

Klenovec Skorušina

Piešťany

Klenovec garáže SAD

Ružomberok

Klenovec Ráztočné

Revúca

Kokava nad Rimavicou žel. stanica

Liptovský Hrádok

Kokava nad Rimavicou

Liptovský Mikuláš

Ratkovské Bystré Pilier

Lučenec

Ratkovské Bystré

Rimavská Sobota

Lom nad Rimavicou

Turčianske Teplice

Tisovec Rimava

Tisovec

Tisovec námestie

Trenčín

Utekáč Dlhá Lúka

Štrbské Pleso Vysoké Tatry

Utekáč Havrilovo

Zvolen

Kyjatice Kadlub

Žilina

Rimavská Baňa

M u rán

Rimavská Sobota

Martin

Revúca

Žiar nad Hronom

Hrachovo

Žarnovica

Hnúšťa - Hačava
Hnúšťa Mútnik
Hnúšťa Polom
Hnúšťa SLZ
Krokava Ratkovská Zdychava
Poproč Rovné Potok

Diaľkové spoje: 14 spojení

Prímestské spoje: 180 spojení

Počet spojov autobusovej dopravy bude závislý od dopytu a ponuky. Bude narastať resp.
klesať aj s vývojom motorizácie a s ekonomickou prosperitou podnikateľských sublektov
na území mesta.
Pre zlepšenie situácie na autobusových zastávkach sú spracované štúdie ich
architektonického stvárnenia. Dôležité bude zabezpečiť ich skorú realizáciu.
Dopravné značenie
V meste Hnúšťa je osadených 186 ks vertikálnych doprav, značiek. Z toho je 7 ks
poškodených, prípadne odcudzených. Funkčných je teda 179 ks DZ. Kvalita vertikálneho doprav,
značenia je dostačujúca. Horizontálne dopravné značenie je však horšej kvality. Je málo
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výrazné. Bolo by ho treba obnoviť. V lokalitách Polom, Hačava, Maša a Brádno dopravné
značenie neexistuje.
Navrhnuté je dobudovanie vertikálneho aj horizontálneho značenia vo všetkých
mestských častiach a rekonštrukcia poškodeného značenia.
Cyklistická doprava
V súčasnej dobe SCK (slovenský cykloklub) pripravil sieť cyklomagistrál na území
Slovenska. Takáto trasa pod názvom "Rudohorská magistrála" začína vo Zvolene, prechádza
cez Detvu, Kokavu nad Rimavicou, Klenovec, Hnúšťu, Ratkovú a Rožňavu. Finančné prostriedky
na uvedený projekt si zaobstarávajú jednotlivé mestá a obce sami. Cyklotrasa je vedená po
stávajúcej sieti št. ciest a nevyžaduje žiadne stavebné, resp. terénne úpravy.
Statická doprava
Na území mesta Hnúšťa sú v súčasnosti vymedzené tieto parkoviská a odstavné plochy:
P1 - od MsÚ až po ŠBČS.............................................................25 miest
P2 - pred Domom služieb.............................................................25 miest
P3 - Franciscího námestie, za Poliklinikou...................................25 miest
P4 - pri cintoríne...........................................................................30 miest
P5 - pred obchod, domom............................................................10 miest
P6 - ul. Klokočová........................................................................30 miest
P7 - ul. SNP.................................................................................15 miest
P8 - P10 bytovka NR...................................................................50 miest
P11 - ul. 1. Mája...........................................................................15 miest
P12 - P14 Kolónia........................................................................25 miest
P15 - SLZ CHÉMIA a. s...............................................................40 miest
P16 - Nemocnica..........................................................................60 miest
Parkovanie nákladných mot. vozidiel:
PN1 -pri Uhoľných skladoch.........................................................4 miesta
PN2 - oproti kotolni na žel. stanici................................................8 miest
spolu:

362 miest
Na území mesta Hnúšťa sú navrhnuté tieto parkoviská a odstavné plochy:

P17 - pred navrhovaným nákupným centrom.........................200 miest
P18 - Likier..................................................................................30 miest
P19 - Železničná stanica.............................................................20 miest
P20 - Maša....................................................................................15 miest
P21 - Farkaška..............................................................................10 miest
P22 - INTOCAST...........................................................................50 miest
P23 - Hačava................................................................................30 miest
P24 - Polom..................................................................................25 miest
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P25 - Brádno.................................................................................20 miest
Spolu.............................................................................................400 miest
Celkový počet parkovacích miest (362 + 400)...........................762 miest
Odstavovanie motorových vozidiel je možné tiež v garážach rodinných domov ako aj v
hromadných garážach.
V súčasnosti je v meste 6 lokalít hromadných garáží, ku ktorým sú vybudované prístupové
komunikácie. Jedná sa o tieto lokality:
HG1........................................pri žel. stanici
HG2.........................................za SEZ
HG3........................................Valentovo
HG4........................................Partizánska ulica
HG5........................................Kolónia 1
HG6........................................Kolónia2
Návrh garáží:
1. HG 7 - V centrálnej mestskej zóne navrhujeme využiť existujúci objekt bývalej
kotolne na Klokočovej ulici, kde je možné bez väčších investícií okamžite
umiestniť 50 osobných automobilov. Vyžaduje si to iba úpravu vjazdu do objektu
a prípadné vloženie uzamykateľných kóji. Perspektívne je možné zvýšiť kapacitu
vložením medzipodlažia a vybudovaním príjazdovej a odjazdovej rampy o ďaľších
50 osobných automobilov.
2. HG 8 - Ďalšou lokalitou vhodnou na výstavbu 30 individuálnych garáží je plocha
pozdĺž prístupovej cesty k cintorínu od cesty II/531 na severnom okraji mesta na
parcelách č. 2543/82 a 2543/83.
3. HG 9 - V existujúcej skupine garáží v lokalite Valentovo navrhujeme dostavbu 20
individuálnych garáží predĺžením skupiny smerom západným.
4. HG 10 - V časti Kolónia na ul. V. Klementisa navrhujeme skupinu 20
individuálnych garáží na parcele č. 1688.
5. HG 11 - Vo výhľade (po realizácii garáží na lokalitách 1- 4) je možné využiť na
výstavbu individuálnych garáží plochu na rohu Klokočovej a Novej ulice č.
parcely 575/1. Výstavba na tejto lokalite je podmienená tiež súhlasom všetkých
obyvateľov bývajúcich v jej blízkosti. Perspektívne je tu možné postaviť 24 garáží.
6. HG 12 - Po dohode s obyvateľmi bývajúcimi v blízkosti je možné využiť plochu na
Klokočovej ulici č. parcely 72. Možné je tu postaviť 18 garáží.
Realizáciou navrhnutého riešenia sa zvýši kapacita garáží v centre mesta o ( 100 +
30 + 20 + 20 + 24+ 18 ) 212 miest pre osobné automobily.
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Železničná doprava
Mestom Hnúšťa, jeho východným okrajom, vedie žel. trať č. 171 Brezno - Rimavská
Sobota. Správcami zariadení ŽSR sú: Správa železničných tratí a stavieb Zvolen, Správa
telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky Zvolen a Správa energetiky a elektrotechniky
Zvolen. Železničná stanica sa nachádza v blízkosti autobusového nástupišťa, čo je výhodné z
hľadiska prepojenia oboch dopravných systémov. Žel. stanica slúži pre osobnú a nákladnú
dopravu a tiež ako odbočka žel. vlečky do areálu SLZ v Hnúšti.

Vlakové spojenie zo železničnej zastávky v Hnúšti
P.č. Odchod

Príchod

P.č. Odchod

Príchod

1.

Hnúšťa

Rimavská Sobota

9.

Hnúšťa

Tisovec

2.

Hnúšťa

Tisovec

10.

Hnúšťa

Rimavská Sobota

3.

Hnúšťa

Tisovec

11.

Hnúšťa

Tisovec

4.

Hnúšťa

Rimavská Sobota

12.

Hnúšťa

Rimavská Sobota

5.

Hnúšťa

Tisovec

13.

Hnúšťa

Tisovec

6.

Hnúšťa

Rimavská Sobota

14.

Hnúšťa

Rimavská Sobota

7.

Hnúšťa

Tisovec

15.

Hnúšťa

Tisovec

8.

Hnúšťa

Rimavská Sobota

16.

Hnúšťa

Tisovec

17.

Hnúšťa

Rimavská Sobota

Železničné spojenie z Hnúšte:

Hnúšťa - Rimavská Sobota = 8x
Hnúšťa - Tisovec

= 9x

Železnice SR neuvažujú so žiadnymi investičnými akciami na tejto trati, okrem bežnej údržby
objektov a prepravnej trasy.

L2.

NÁVRH ENERGETIKY A TELEKOMUNIKÁCIÍ

Zásobovanie elektrickou energiou:
A/ Širšie vzťahy
Riešeným územím a jeho okolím prechádzajú nasledovné vzdušné vedenia VN a WN:
1/VN vedenie

22 kV č. 310

2/ VN vedenie

22 kV č. 314

3/ VN vedenie

22 kV č. 315

4/ VN vedenie

22 kV č. 322

5/ VN vedenie

22 kV č. 406 a 407
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6/ VVN vedenie

110 kV č. 7908, 7909 a 7910

Z vedení č. 310 a 314 sú napojené trafostanice v Hnúšti, v Hačave a v Maši. Vedenie
č. 315 pokračuje smerom na Ratkovú a sú z neho napojené trafostanice v Brádne a v
Polome. Vedenie č. 322 pokračuje smerom na Rimavskú Sobotu a z neho je napojená
trafostanica v Likieri pri čerpacej stanici PHM. Na území miestnej časti Likier je 110 kV
rozvodňa, do ktorej sú zaústené vedenia č. 7909 a č.7910. Zo 110 kV rozvodne sú vyvedené
ešte 2 VN káble pre napojenie SLZ Hnúšťa.
B/ S účasný stav v zásobovaní elektrickou energiou
Mesto Hnúšťa je zásobované elektrickou energiou z 22 kV vzdušných liniek č.310 a č.
314, z ktorých sú prevedené vzdušné VN prípojky k stožiarovým trafostaniciam a káblové
prípojky k murovaným trafostaniciam. Pre zásobovanie mesta Hnúšťa a okolitých miestnych
častí slúžia nasledovné trafostanice:
1 - Pri starej rozvodni

- 250 kVA

2 - SAD

- 100 kVA

3 - Štátne lesy pri SAD

- 160 kVA

4 - Skálie

- 400 kVA

5 - Pekáreň

- 400 kVA

6 - Pri reg. stanici plynu

- 160 kVA

7 - Poľnohosp. Družstvo

- 160 kVA

8 - IBV pri odbočke na ŠL

- 250 kVA

9 - Kolónia l

- 160 kVA

10 - Nemocnica

- 400 kVA

11 - Likier ll

- 250 kVA

12 - Likier l

- 400 kVA

13 - IBV pri PD

- 250 kVA

14 - Maša

- 160 kVA

15 - TS 800 (MsÚ)

- 400 kVA

16 - TS 801 (52 b.j.)

- 400 kVA

17 - TS 802 (110 b.j.)

- 400 kVA

18 - TS 803

- 400 kVA

19 - TS 804 (Kotolňa)

- 400 kVA

20 - TS 805

- 630 kVA

21 - TS 806

- 400 kVA

22 - TS 807 (Poliklinika)

- 400 kVA

23 - TS 810

- 400 kVA

24 - TS 811

- 400 kVA

25 - TS 812

- 630 kVA
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26 - TS 814 (Internát SLZ)

- 400 kVA

27 - TS 815

- 400 kVA

28 - TS 816 (Čerp. stanica)

- 160 kVA

29 - TS 817 (Štátne lesy)

- 400 kVA

30 - Brádno

- 100 kVA

31 - Polom

- 100 kVA

32 - Hačava

- 250 kVA

33 - Skládka odpadov

- 100 kVA

34 - Strelnica

- 100 kVA

Murované trafostanice sú napojené VN káblami zo vzdušného vedenia a sú navzájom
zokruhované.
NN sekundárne rozvody 3x400/230 V v centre a pri bytovkách sú prevedené NN káblami do
prierezu 240 mm2. V ostatných častiach sú prevedené väčšinou na betónových stĺpoch. V
niektorých častiach ulíc hlavne v prímestských častiach sú ešte sekundárne rozvody na drevených
pätkovaných stĺpoch. Rozvody sekundárnej NN siete sú prevedené holými vodičmi AlFe do
prierezu 70 mm a zfázované pre paralelné prepojenie jednotlivých transformátorov.
Vonkajšie osvetlenie v častiach, kde je vzdušná NN sieť, je riešené výbojkovými svietidlami
osadenými na stĺpoch sekundárnej NN siete. Rozvod pre napájanie verejného osvetlenia je
prevedený vodičmi AIFe6 16 (25)mm2, ktoré sú napojené zo skríň RVO pre ovládanie osvetlenia.
Na sídliskách a centre mesta je vonkajšie osvetlenie prevedené na oceľových osvetlovacích
stožiaroch s výbojkovými svietidlami, ktoré sú napájané káblami uloženými v zemi..
C/ Ochranné pásma
22 kV vedenie má ochranné pásmo 10 m na každú stranu od krajných vodičov vedenia.
110 kV vedenie má ochranné pásmo 15 m na každú stranu od krajných vodičov.
Ochranné pásmo 110 kV transformovne je 30 m kolmo na oplotenie.
D/ Navrhovaný stav
Mesto Hnúšťa + Kolónia:
Navrhovaný urbanistický rozvoj riešeného územia, výstavba rodinných a bytových domov,
nadstavby striech, výstavba novej občianskej vybavenosti, rozvoj drobného podnikania a služieb v
budúcnosti vyvolá z časti zvýšené nároky na odber elektrickej energie po kvalitatívnej a
kvantitatívnej stránke. Z horeuvedeného prehľadu jestvujúcich distribučných trafostaníc je zrejmé,
že je k dispozícii 8 090 kVA elektrického príkonu. Do uvedeného príkonu nie je započítaný príkon
transformátorov SAD, Štátnych lesov pri SAD, Poľnohospodárskeho družstva, nemocnice, skládky
odpadov, strelnice a miestnych častí Hačava, Polom, Brádno, Likier, Maša, ktoré slúžia pre
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vlastnú spotrebu menovaných organizácií resp. miestnych častí.
Pri bilancovaní potrieb elektrickej energie sa vychádzalo z predpokladu , že v meste je v
súčasnosti 2387 bytov. V návrhu sa uvažuje , že do roku 2015 sa vybuduje 369 bytov v rodinných
a bytových domoch, nadstavbách striech a rozšíri sa aj občianska vybavenosť. Keďže mesto
Hnúšťa je plynofikované využitie elektrickej energie bude väčšinou na drobné elektrické spotrebiče
do 16 A a osvetlenie.

E/ Energetická bilancia:
Mesto Hnúšťa + Kolónia:
Podľa STN 33 2130 je maximálny súčasný výkon jedného bytu 7 kW. Pri koeficiente
súčasnosti 0,2 bude potrebný výkon pre 2 387 bytov:
2387 x 7 x 0,2

= 3 342 kW

Jestvujúca občianska vybavenosť (vrátane drobnej podnikateľskej sféry)

= 3 550 kW

Súčasný výkon spolu:

6 892 kW

Potreba nárastu elektrického výkonu pre navrhovaný stav do roku 2020:
Výkon pre 419 bytov:

419x7x0,30

= 880 kW

Nová občianska vybavenosť

= 245 kW

Nárast spotreby elektrickej energie pre navrhovaný stav spolu:

1 125 kW

Potrebný elektrický výkon pre navrhovaný stav bude:

8017 kW

Pri účinníku 0,94 bude potrebný príkon transformátorov v roku 2020:
8017:0,94

=

8 528 kVA

Zásady zásobovania elektrickou energiou:
Z uvedeného výpočtu vyplýva, že do roku 2020 bude potrebné zvýšiť príkon inštalovaných
transformátorov a to v lokalitách, kde sa počíta s výstavbou nových rodinných a bytových domov
resp. občianskej vybavenosti.
Pre zlepšenie pomerov v sieti uvažuje sa v budúcnosti s vybudovaním murovanej
trafostanice pri obvodovej služobní SSE a s nasledovnými VN káblovými prepojmi:
1/ Zo 110 kV rozvodne do trafostanice TS 815
2/ Z trafostanica TS 814 do trafostanice TS 805
3/ Z novovybudovanej trafostanice pri novej obvodovej služobní SSE do trafostanice TS
806 a TS 800.
Navrhované riešenie v jednotlivých lokalitách:
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l. HBV Hnúšťa centrum (bytové domy) ................................................... 42 bytov
Nárast spotreby elektrickej energie:
42 x 7 x 0,33 = 97 kW
Jestvujúcu trafostanicu TS810 - 400 kVA navrhujeme rekonštruovať na výkon 630 kVA. NN
rozvody pre napojenie nových bytov navrhujeme riešiť káblami AYKY do 240 mm2
uloženými v zemi a zoslučkovanými v prípojkových skriniach.
II. HBV Hnúšťa Kolónia (bytové domy)...................................................128 bytov
Nárast spotreby elektrickej energie:
128x7 x 0,28 = 250 kW
Navrhujeme vybudovať novú kioskovú trafostanicu do 400 kVA. Napojenie trafostanice
prevedie zaslučkovaním z jestvujúceho VN káblového prepoja medzi trafostanicami TS 815
a TS 817. NN rozvody pre napojenie nových bytov navrhujeme riešiť káblami AYKY do 240
mm2 uloženými v zemi a zoslučkovanými v prípojkových skriniach.
III. Hnúšťa centrum (nadstavby striech).....................................................80 bytov
Nárast spotreby elektrickej energie:
80x7x0,3 = 168kW
Navrhujeme rekonštruovať jestvujúce trafostanice TS 802 a TS 803 na vyšší výkon (630
kVA).
IV. Hnúšťa Farkaška (sociálne byty).........................................................55 bytov
Nárast spotreby elektrickej energie:
55x7x0,31 = 120kW
Navrhujeme vybudovať novú stožiarovú trafostanicu o výkone 160 kVA. Napojenie
trafostanice sa prevedie z jestvujúceho vzdušného VN vedenia prechádzajúceho vedľa
riešeného územia. NN rozvody pre napojenie nových bytov navrhujeme riešiť káblami
AYKY do 240 mm2 uloženými v zemi a zoslučkovanými v prípojkových skriniach.
V. IBV Hnúšťa Hliny..................................................................................54 domov
Nárast spotreby elektrickej energie:
54x7x0,31 = 117 kW
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Navrhujeme jestvujúcu trafostanicu č.13 rekonštruovať na výkon 400 kVA. NN rozvody na
tomto sídlisku IBV sú vybudované vodičmi AlFe na betónových stĺpoch.
VI. IBV Hnúšťa centrum - nová ulica.......................................................30 domov
Nárast spotreby elektrickej energie:
30 x 7 x 0,35 = 74 kW
Navrhujeme vybudovať novú stožiarovú trafostanicu s napojením na jestvujúce vzdušné
vedenie VN. Pri výstavbe nových rodinných domov bude potrebné dodržať ochranné
pásmo 10 m na obidve strany od vedenia VN, alebo uvažovať z preložkou VN vedenia. NN
rozvody navrhujeme vodičmi AlFe do 70 mm2 na betónových stĺpoch.

VII. Rekonštrukcia neobývaných bytov (vo všetkých miestnych častiach) .. 30 bytov
Rekonštruované byty budú napojené z jestvujúcich NN rozvodov.
VIII. Hačava IBV....................................................................................15 bytov
Nárast spotreby elektrickej energie:
15x7x0,41 =43kW
Navrhujeme rekonštruovať jestvujúcu trafostanicu na výkon 400 kVA a vybudovať vzdušné
NN rozvody vodičmi AlFe na betónových stĺpoch.
VIII a. Hačava - Skálie
V tejto časti navrhujeme rozšíriť vzdušnú NN sieť smerom k bývalým ubytovniam SMZ,
ktorá bude napojená z jestvujúcej vzdušnej NN siete ukončenej vedľa cesty Hnúšťa Tisovec.
IX. Miestna časť Polom
V prípade využitia 50 neobývaných domov na rekreačné účely bude potrebné zvýšiť výkon
jestvujúcej stožiarovej trafostanice 100 kVA na 250 kVA.
X. Miestna časť Brádno
Uvažuje sa s rekonštrukciou 13 jestvujúcich rodinných domov a
rekreačných chalúp.
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Navrhujeme rekonštruovať jestvujúcu stožiarovú trafostanicu 100 kVA na výkon 160 kVA.

Pre výstavbu občianskej vybavenosti v ďalších rokoch je uvažovaná plocha oproti
futbalovému ihrisku. V prípade realizovania tejto výstavby bude potrebné rekonštruovať
trafostanicu TS 814 na vyšší výkon.
F/ Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie v novozastavaných lokalitách so vzdušným vedením NN bude
prevedené výbojkovými svietidlami upevnenými na stĺpoch vedenia NN. V častiach kde
budú NN káblové rozvody v zemi, bude verejné osvetlenie prevedené na oceľových
osvetľovacích stĺpoch napájaných zemným káblom AYKY 4 x 25 mm2.
Zásobovanie plynom.
Zásobovanie plynom mesta Hnúšte a časti Likier je prevedené z dvoch regulačných staníc a
to v areáli SLZ a pod areálom poľnohospodárskeho družstva. Regulačné stanice sú napojené
oceľovým vysokotlakým potrubím priemeru 100 mm z VVTL potrubia priemeru 500 mm
prechádzjúceho v okolí Hnúšte.
Stredotlaké rozvody s tlakom 0,1 MPa sú prevedené oceľovým alebo polyetylénovým potrubím.
Oceľové potrubie je priemeru 50 až 300 mm a má dĺžku 8 089 m. Polyetylénové potrubie je
priemeru 32 až 160 mm a má dĺžku 10 621 m.
V meste je spolu 449 plynových prípojok včítanie bytoviek. Celková dĺžka prípojok je 3 939 m.
Zásobovanie plynom v riešených lokalitách v Hnúšti a Kolónii bude prevedené z
jestvujúcich stredotlakých rozvodov. Pre IBV Hnúšťa centrum - nová ulica navrhujeme
vybudovať stredotlaký rozvod plynu z polyetylénového potrubia z ktorého budú prevedené
plynové prípojky k jednotlivým domom.
Napojením navrhovaných objektov v riešenom území na plyn dôjde k zvýšeniu
spotreby zemného plynu v Hnúšti - centrum o 200 m3 x h-1, v časti Hnúšťa - Likier o 50 m 3
x h-1, v časti Hnúšťa - Kolónia o 200 m3 x h-1.
Na základe prepočtu kapacity potrubí, spracovaného v spolupráci s SPP a.s. odštepný
závod Lučenec, vybudované plynovodné siete v meste Hnúšťa kapacitne umožňujú
prepravovať navrhované zvýšené množstvá zemného plynu.
Slaboprúdové rozvody:
Rešpektované sú existujúce telekomunikačné rozvody na území mesta, ktoré majú
rezervu pre zvyšovanie počtu účastníkov v budúcom období. Z tohoto dôvodu Slovenské
telekomunikácie a.s. B.Bystrica realizáciu nových rozvodov v návrhovom období tohoto územného
plánu neuvažujú.
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L3.

NÁVRH VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Hydrologické pomery riešeného územia
Hlavným tokom v území je Rimava a Klenovecká Rimava. Rimava je v hydrologickom
povodí 4-31-03-029 v intraviláne mesta a v oblasti priemyselnej zóny upravená obojstrannými
múrmi a to v rkm 58,3 - 60,5 s prietokom Q100 =160,0 m3s-1. /Plocha povodia 274,64 km2 s max.
prietokom v rkm 58 125 m3.s-1. Údaj SHMÚ júl 2001./
Na rieke Rimava je vybudovaná hať, kde prietok vody je energeticky využívaný v dvoch
agregátoch typu MT 3 a MT 5 s inštalovaným výkonom 27,5 kW a s dosažiteľným výkonom 25,3
kW.
Klenovecká Rimava je v hydrologickom povodí 4-31-03-027 v rkm 0,0 - 0,760 obojstranne
upravená opornými múrmi pre množstvo prietoku Q100 = 125,0 m3.s-1. /Plocha povodia je 115,10
km2 s max. prietokom 85,0 m3.s-1. Údaj SHMÚ júl 2001/.
Pravostranné a ľavostranné prítoky Rimavy a Klenoveckej Rimavy sú v správe Lesov SR,
okrem potokov Kotlište a Burianka, ktoré sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku,
odštepného závodu Povodie Hrona.
V súčasnosti Lesy SR nemajú spracované výhľadové riešenie údržby a úpravy týchto
tokov. Úpravy brehov uskutočňujú sa iba po povodniach, ak došlo k narušeniu ciest, alebo
prechodov cez tieto toky, resp. ak o to požiada niektorá obecná správa, kedy by mohlo dôjsť k
poškodeniu majetku.
Zdroje znečistenia Rimavy
Zdrojom znečistenia je závod Intocast, ktorý ťaží a spracováva magnezit. Výrobou
bezželezitých slinkov je tok zaťažovaný anorganickými iónmi Ca, Mg, ČI, SO4, Na, K, avšak
vzhľadom na súčasné kritériá prípustných hodnôt rozpustných látok nedochádza k ich
prekročeniu v toku.
Hlavným znečisťovateľom bolo samotné mesto Hnúšťa, ktorého komunálny odpad takmer
bezozvyšku vtekal do Rimavy. V súčasnosti je v skúšobnej prevádzke novovybudovaná ČOV.
Dobudovaním rozostavanej ČOV sa kvalita vody v toku Rimava pod Hnúšťou výrazne
zlepší.
Kvalita vody rieky Rimava v rkm 58,0 podľa STN 75 7221 a porovnanie s imisným limitom
podľa NV č. 242/93 Z.z. /Údaj z Povodia Hrona./

ukazovateľ
rozpustený kyslík
nasýtenie kyslíkom
BSK5

trieda kvality
podľa STN 75
7551

imisný limit
podľa NV č.
242/93 Z.z.

jednotka

charakteristická
hodnota

mg/l

6,69

II.

min. 5

%

65,6

III.

-

mg/l

8,36

III.

-
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CHSPKcr

mg/l

53,9

IV.

35

pH

mg/l

7,64 - 8,06

II.

6,0 - 8,5

N-NH4+

mg/l

1,038

III.

1,5

N-NO2-

mg/l

0,0483

III.

0,02

N-No3

mg/l

1,969

III.

7,0

Norg

mg/l

5,967

V.

2,5

Pcelk

mg/l

0,3278

III.

0,4

NEL/UV/IČ/

mg/l

3167/0,567

V.

0,1

KTJ/ml

5704

V.

100

koliformné bakt.

KTJ/ml

1000

V.

20

fekálne streptokoky

KTJ/ml

222

V.

10

koliformné bakt.
termotolerantné

Zásobovanie vodou
Riešené mestské časti:
- mesto Hnúšťa - Likier
- Hnúšťa - Mútnik
- Hačava - Skálie
- Hačava Polom
- Brádno
Súčasný stav
Ako zdroj vody slúžia miestne podzemné a povrchové zdroje. Najvýznamnejší je
povrchový zdroj Vodárenská nádrž Klenovec s limitačnou kapacitou 460,0 l.s-1 a s akumuláciou
pre pitné účely 350,0 l.s-1. Okrem toho je v Hnúšti - Maši odber z prameňa v množstve 0,014 l.s1 pre Smrečinu, a.s., Píla - Hnúšťa. Táto voda sa používa pre sociálne účely.
Pre mesto Hnúšťa sú vybudované 2 vodojemy 2x650,0 m3 a 700,0 m3 vodojem pre SLZ
Chémia.
Mesto Hnúšťa odoberá vodu podľa povolenia č. 1807/403.1978, ktoré vydal SkNV OPLVH
Banská Bystrica.
Pre vodu pitnú má SLZ Chémia a.s. povolenie na odber podľa rozhodnutia KÚ v Banskej
Bystrici č. 338/2113/94. Povolenie na odber je v množstve 40,0 l.s-1.
Povrchovú vodu z Rimavy odoberá SLZ Chémia a.s. v m.nožstve 140,0 l.s-1, ktoré bolí
povolené odoberať pod č. 1883/95, ktoré vydal OÚ Rimavská Sobota.
Hačava - Skálie, závod Intocast, predtým Magnatech. odoberá vodu z Rimavy 20,0 l.s-1
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podľa povolenia VODČ 241/85, ktoré vydal ONV OPLVH Rimavská Sobota. Pre tieto vody závod
má vybudované 2x400,0 m3 vodojemy.
Hačava - Skálie - Intocast, má povolené odoberať pitnú vodu V množstve 0,67 l.s-1
podľa povolenia č. 211/95, ktoré vydal OÚ Rimavská Sobota.
Hačava má zachytené 4 pramene s výdatnosťou 0,4 l.s-1
Hnúšťa - Mútnik, Gemerská nerudná spoločnosť má povolené odoberať priesakové
vody z Rimavy z kopaných studní podľa rozhodnutia č. 1155/81/82m, ktoré vydal ONV
OPLVH Rimavská Sobota s povolením odoberať 2,0 l.s-1.
Polom, podľa povolenia č.768/85-3 využíva podzemné pramene z výdatnosťou 1,66 l.s-1.
Brádno - má zachytený neregistrovaný prameň s výdatnosťou, /odhad október 2001/,
0,2 - 0,3 l.s-1. Voda je odvedená z prameňov do tzv. vodojemu, ktorý je vybudovaný z
vodárenských skruží o objeme cca 5,0m3, ktoré sú prekryté voľne položeným ryhovaným
plechom. Ani pramene, ani zásobná nádrž nemajú ochranné pásmo. V zásobnej nádrži
plávajú nečistoty.
V minulosti vlastný vodný zdroj mala nemocnica s poliklinikou, pre ktorú boli
zachytené vody pod Sincom. V súčasnosti tieto preamene sa nevyužívajú, voda tečie po
teréne a prerušovacie tlakové nádrže sú zanesené bahnom. Vo dvore v NsP je vŕtaná
studňa, nad ktorou je dotláčacia stanica. Z tohto zdroja sa voda odoberá len v prípade
poruchy na mestskej sieti a používa sa len na technické účely. (Kuchyňa, kotolňa).
Z miestneho zdroja používa pitnú vodu závod AQUITAS, kde sa vyrábajú ochutené a
neochutené minerálne vody. Vyrába sa tu 10.000 hl minerálnych vôd nesýtených, 8.000 hl
sýtených a 19.000 hl minerálnych vôd ochutených.
Výpočet potreby vody
Potreba vody bola vypočítaná podľa Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva SR č.
77/88-810 z 29.2.2000.
Podľa článku 5, ods. 3 "Úpravy", kde rodinné domy a každý byt má vlastné meranie
vody, môže byť špecifická potreba vody znížená až o 25%.
Rok 2005
Qp = 7.600 os. x 110,0 lxosxd-1 =

836.000,0 l.d-1

Qm = Qp x kd = 836.000,0 x 1,4 =

1,170.400,0 Ixd-1

Qh = 1/24x 1,170.400,0x2 =

97.533,0 Ixhd-1 = 27,1 l.s-1

Rok 2010
Qp = 7.800 os. x 110,0 l x d x os-1 =

858.000,0 Ixd-1

Qm = 8858.000,0 x 1,4 =

1,201.200,0 Ixd-1
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100.100,0 lxh-1 = 27,8lxs-1

Qh = 1/24 x 1,201.200,0x2,0 =
Rok 2015
QD = 8.000 os. x 110,0 Ixdxos-1 =

880.000,0 Ixd-1

Qm = 880.000,0 x 1,4 =

1,232.000,0 Ixd-1

Qh = 1/24 x 1,232.000,0 x 2,0 =

102.667,0 Ixh-1 = 28,5lxs-1

Rok 2020
Qp = 8.200 os. x 110,0 Ixdxos-1 =

902.000,0 Ixd-1

Qm = 902.000,0 x 1,4 =

1,262.800,0 Ixd-1

Qh = 1/24x1,262.800,0x2,0 =

105.233,0 Ixh-1 =29,0lxs-1

Prvá T- GÚM HNÚŠŤA s.r.o. odoberá vodu z miestnej siete. Vo výhľade má v závode pracovať
300 zamestnancov, z toho THP pracovníkov bude cca 25%, t.j. 75 pracovníkov.
Qp = 225 os x 120,0 lx os x sm-1 =
75 zamestn. x 50,0 l x os x sm-1 =

27.000,0 l x sm-1
3.750,0 l x sm-1

Qp spolu
Qm = 30.750 x 2 =

30.750,0 l x sm-1
61.500,0 l x sm-1

Qh = 60% z Qp za poslednú polhodinu na konci smeny =

10,25 l x s-1

Potreba vody pre základnú a vyššiu vybavenosť podľa či. 6, ods.2, písmena c je 40,0 x os x d
Rok 2005
Qp = 7.600 os. x 40,0 l x os x d-1 =
Qm = 304.000,0 l x 1,4 =

304.000,0 lxd-1
425.600,0 Ixd-1

Qh = 1/24 x 425.600,0 x 2,0 =

35.467,0 Ixh-1 = 9,85 Ixs-1

Rok 2010
Qp = 7.800 os x 40,0 I x os x d-1 =
Qm = 312.000,0 x 1,4 =

312.000,0 Ixd-1
436.800,0 Ixd-1

Qh = 1/24x436.800,0x2,0 =

36.400,0 Ixh-1 = 10,1 Ixs-1

Rok 2015
Qp = 8.000 os. x 40,0 Ixosxd-1 =

320.000,0 Ixd-1
448.000,0 Ixd-1

Qm = 320.000,0 x 1,4 =
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37.333,0 Ixh-1 = 10,37lxs-1

Qh = 1/24x448.000,0x2 =
Rok 2020
Qp = 8.200 os. x 40,0 Ixosxd-1 =
Qm = 328.000,0 x 1,4 =

328.000,0 Ixd-1
459.200,0 Ixd-1

Qh = 1/24 x 459.200,0 x 2,0 =

38.267,0 Ixh-1 = 10,63 Ixs-1

Poľnohospodárstvo: Uvažuje sa s 270 ks dojníc.
Qp = 270 ksx 60,0 lxks-1 =
Qm = 270 ks x 80,0 lxksxd-1 =

16.200,0 Ixd-1
21.600,0 Ixd-1

Qh = 1/24 x 21.600,0 x 2,0 =

1.800,0 lxh-1 = 0,15 Ixs-1

So zásobovaním pitnou vodou okrskov l - VIII, s výnimkou okrsku IV - Uhliská, /Farkaška/,
uvažujeme s využitím vybudovanej siete priamo v uvedených okrskoch.
Okrsok IV - Farkaška, ktorý je mimo intravilánu mesta, navrhujeme zásobovať z uvažovaného
výtlačného potrubia s vybudovaním vlastného 50,0 m3 vodojemu. Maximálna denná potreba, Qm
pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo je 1.805,1 m3 na čo sa má dimenzovať vodojem
pre zásobovanie pitnou vodou, avšak min. 60,0% z vypočítaného Qm.
Potreba vody pre priemysel SLZ Chémia a.s. - zásobovanie pitnou vodou z vlastného vodojemu:
Stav zamestnancov v r. 2003 Stav zamestnancov v r. 2020
280 os.

330 os.

Súčasný stav:
Qp = 280 x 120,0 l x sm-1 =
Qm = 33.600,0 x 1,4 =

33.600,0 Ixsm-1
47.040,0 Ixsm-1

Qh = 60% z Qp za poslednú polhodinu =

11,20 Ixs-1

Výhľadový stav:
Qp = 330 os. x 120,0 lxsm-1 =
Qm = 39.600,0 x 1,4 =

39.600,0 Ixsm-1
55.440,0 Ixsm-1

Qh = 60% z Qp =

13,20lxs-1

SLZ Chémia a.s. odoberá vodu pre pitné účely priamo z VN Klenovec, upravuje ju vo vlastnej
úpravni vody, odkiaľ je prečerpávaná do 700,0 m3 vodojemu. SLZ Chémia a.s. má povolené
odoberať 40,0 Ixs-1 podľa rozhodnutia KÚ v B. Bystrici pod č. 338/2/113/94-0. V súčasnosti SLZ
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Chémia a.s. odoberá z VN Klenovec 10,0 Ixs-1.
Porovnaním údajov Qm pre súčasný, aj výhľadový stav k roku 2020 je zrejmé, že objem
vodojemu je predimenzovaný.
Tu sa ponúka možnosť prepojenia odberov z vodojemu mesta a vodojemu pre SLZ Chémia a.s., a
tak vyrovnať prípadný deficit, ktorý by mohol nastať v r. 2020. V úpravni vody pre pitné účely
upravuje sa aj povrchová voda z Rimavy pre technologickú prevádzku a tiež aj voda kotlová. Tieto
vody sú z úpravne vody prečerpávané do dvoch samostatných vodojemov s obsahom 1.000,0 m3.
Hnúšťa - Farkaška 55 sociálnych bytov - obsadenosť uvažujeme so 7. obyvateľmi na 1 byt.
Qp = 55 x 7 osx 110,0 Ixosxd-1 =
42.350,0 Ixd-1
84.700,0 Ixd-1
6.352,0 Ixh-1 = 1,76 Ixs-1

Qm = 42.350,0 x 2,0 =
Qh = 1/24 x 84.700,0 x 1,8 =

Hnúšťa Mútnik tu sídli Gemerská nerudná spoločnosť s predpokladaným počtom zamestnancov
210 v r. 2020.
Qp = 210 os.x 120,0 Ixs-1 =

25.209,0 m3xsm-1
50.418,0 m3xsm-1

Qm = 25.209,0 x 2,0 =
Qh =60% z Qp za poslednú polhodinu smeny =
Pre Hnúšťu - Mútnik je vybudovaný 10,0 m3 vodojem.

15.120,0 l = 8,40 Ixs-1

Hačava - Skálie - Intocast v r. 2020 uvažuje so 110 zamestnancami.
Qp = 110 os.x120,0lxsm-1 =
13.200,0 Ixsm-1
Qm 13.200,0 1x2,0 =

26.400,0 lxsm-1

Qh = 60% z QD za poslednú pol hodinu =

7.920,0 l = 4,40 Ixs-1

Závod Intocast má vybudovaný 50,0 m3 vodojem.
Priemyselnú vodu odoberajú z Rimavy v množstve 20,0 lxs-1 podľa povolenia č. VÔD Č
241/85, ktoré vydal ONV OPLVH Rimavská Sobota. Tieto vody pre priemysel sú akumulované v
dvoch 400,0 m3 vodojemoch.
Hačava - Skálie - bytovky.
V bytových domoch býva 88 obyvateľov a pre nich slúži vodojem s obsahom 80,0 m3.
Prepad z vodojemu bytoviek je napojený na vodojem v závode Intocast.
Qp = 88,0 os x 110,0 Ixosxd-1 =
9.680,0 Ixd-1
19.360,0 Ixd-1
806,0 Ixh-1 = 0,02 Ixs-1

Qm = 9.680,0 x 2,0 =
Qh = 1/24 x 19360,0lx 2,1
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Hačava
Zásobovanie pitnou vodou je z vodojemu s obsahom 50,0 m3, do ktorého sú zvedené
pramene z vrchu Ostrý.
S počtom obyvateľov v r. 2020 uvažujeme 429 obyvateľmi
QP = 429 os x 105,0 Ixosxd-1 =
45.045,0 Ixd-1
Qm = 45.045,0 l x 2,0
90.090,0 Ixd-1
6.757,0 lxh-1 = 1,88 Ixs-1

Qh = 1/24 x 90,090,0 x 1,8 =
Polom - v r. 2020 uvažuje sa so 48 obyvateľmi.
Qp = 48 os x 105,0 Ixosxd-1 =
Qm = 5.40,0 1x2,0 =

5.040,0 Ixd-1
10.080,0 Ixd-1

Qh= 1/24 x 10.080,0x1,8 =

756,0 lxh-1 = 0,21 Ixs-1

Zároveň uvažujeme v m.č. Polom s postupnou premenou opustených domov na rekreačné
chalupy s cieľovým počtom lôžok 220.
Qp = 220 os x 105,0xosxd-1 =
Qm = 23.100,0 x 2,0 =

23.100,0 Ixd-1
46.200,0 Ixd-1

Qh = 1/24 x 46.200,0 x 1,8 =

3.465,0 Ixh-1 = 0,96 Ixs-1

Brádno - uvažuje sa s počtom 76 obyvateľov.
Qp = 76 os x 105,0 Ixosxd-1 =
Qm = 7.980,0 x 2,0 =

7.980,0 Ixd-1
15.960,0 Ixd-1

Qh = 1/24 x 15.960,0 x1,8 =

1.198,0 Ixh-1 = 0,33lxs-1

Tak isto v m.č. Brádno uvažuje sa s rekreáciou s konečným počtom lôžok 152.
Qp = 152,0 x 105,0 Ixosxd-1 =
15.960,0 Ixd-1
31.920,0 Ixd-1
2.394,0 Ixh-1 = 0,67 Ixs-1

Qm = 15.960,0x2,0 =
Qh = 1/24 x 31.920,0 x 1,8 =
Súhrnný prehľad
miestna časť

Qp

Qm

Hnúšťa - Uhliská

42,35 m3

84,70 m3

1,76 lxs-1

0

Hnúšťa - Mútnik

25,21 m3

50,42 m3

8,4 lxs-1

10 nevyhovujúci

Hačava - Skálie

13,20 m3

26,40 m3

4,4 lxs-1

50

Hačava - Skálie - bytovky

9,68 m3

19,36 m3

0,02 lxs-1

80
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Hačava - osada

45,05 m3

90,10 m3

1,88 lxs-1

50

Polom

5,04 m3

10,08 m3

0,21 lxs-1

50

Brádno

7,98 m3

15,96 m3

0,33 lxs-1

nevyhovujúci

Polom - rekreácia

11,55 m3

23,10 m3

0,48 lxs-1

Brádno - rekreácia

7,98 m3

15,96 m3

0,34 lxs-1

Z prehľadu vyplýva, že nedostatočnú kapacitu vodojemu má iba Hnúšťa - Mútnik. Tu je potrebné
vybudovať nový vodojem s min. obsahom 30,0 m3. V m. č. Brádno navrhujeme uskutočniť
prieskum nových prameňov, týmto, aj zachyteným určiť pásma hygienickej ochrany a vybudovať
nový vodojem. Vodojem pre bytovky v Hačave - Skálí je predimenzovaný, avšak prepad z neho je
dovedený do vodojemu v závode Intocast.
Pre Hnúšťu - Mútnik, Hačavu - Skálie, Hačavu a Farkašku navrhujeme nasledovné
riešenie: Zo skupinového vodovodu, ktorý je vedený z VN Klenovec zriadiť odber v
intraviláne Hnúšte, vybudovať čerpaciu stanicu s výkonom 18,0 Ixs-1 a odtiaľ prečerpávať
vodu do vybudovaných vodojemov. Tak by sa získala hygienicky nezávadná voda a
obyvateľstvo by nebolo závislé od suchého počasia, keď v spotrebiskách je nedostatok
vody.
Do verejnoprospešných prác navrhujeme zaradiť:
- odber zo skupinového vodovodu VN Klenovec - Rimavská Sobota, čerpacia stanica v
Hnúšti,
- rekonštrukciu vodovodnej siete v Hačave, Polome a Brádne tak, aby potrubie vyhovovalo
protipožiarnym účelom.
Odkanalizovanie mesta
Súčasný stav
Odpadové vody z mesta Hnúšťa sú prakticky totožné s výpočtom potreby vody. Od
pripojených 6.736 obyvateľov sú jednotlivými kanalizačnými vetvami napojené do zberača, ktorý je
budovaný pozdĺž rieky Rimava, cca 1,2 km nad rozostavanou ČOV. Časť mesta, Horná kolónia, je
odvedená do hlavného kanalizačného zberača poza štadión. Kanalizácia z časti Likier kolónia a z
nemocnice je zaústená do kanalizácie SLZ CHÉMIA a.s..
Rozhodnutie o nakladaní s vodami z verejnej kanalizácie vydal OÚ ŽP Rimavská Sobota
pod. č. 129/95. Povolené množstvo a kvalita odpadových vôd z verejnej kanalizácie do Rimavy do
30.9.2002 je:
Qmax

30,0 Ixs-1
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17,0 lxs-1

Qpriem

536.112 m3xr-1
s max. znečistením:
BSK5
CHSKcr
NL

250,0 mgxl-1 134,0 txr-1
500,0 mgxl-1 267,9 txr-1
260,0 mgxl-1 139,3 txr-1

Od 1.10 2002 povoľuje sa vypúšťať:
Qmax
50,0 Ixs-1
30,0 Ixs-1

Qpriem

946.080,0 m3xr-1
s max. znečistením:
20,0 mgxl-1
60,0 mgxl-1

18,9 txr1
56,7 txr-1

N-NH4+

30,0 mgxl-1
5,0 mgxl-1

28,3 txr-1
4,7 txr-1

Pcelk

3,0 mgxl-1

2,8 txr-1

BSK5
CHSKcr
NL

Doteraz odtekali odpadové vody do recipientu v meste Hnúšťa bez predčistenia. Parametre
týchto vôd sú nasledovné:
15,9 Ixs-1

Q24
so znečistením:

NL

152,2 mgxl-1 76,3 txr-1
315,7 mgxl-1 158,3 txr-1
153,9 mgxl-1 77,2 txr-1

N-NH4+
P-PO43H

17,4 mgxl-1
3,8 mgxl-1

BSK5
CHSKcr

8,7 txr-1
1,9 txr-1

V roku 2003 bola ukončená výstavba mestskej čistiarne odpadových vôd a bola uvedená
do skúšobnej prevádzky.
Odpadové vody zo SLZ Chémia, a.s.
Podľa povolenia OÚ ŽP v Rimavskej Sobote č. 16/94 SLZ Chémia a. s. môže vypúšťať:
Q

Ixs-1

HK
35,0

ČOV
3,6

K600
15,0

BSK5

mgxl-1

55,0

100,0

55,0
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150,0

350,0

150,0

NL

mgxl-1
mgxl-1

50,0

150,0

50,0

fenoly

mgxl-1

1,0

2,0

1,0

HK

ČOV

K600

CHSKcr

Q

Ixs-1

12,6

3,48

10,7

BSK5

mgxl-1

45,7

58,3

44,7

CHSKcr

mgxl-1

95,4

136,3

84,6

NL

mgxl-1

33,9

54,6

19,9

fenoly

mgxl-1

0,58

0,82

0,34

V súčasnosti, podľa SLZ Chémia a.s., sú vypúšťané:
Hodnota koncentrácie Pcelk nebola uvedená.
Mestské časti Hačava, Polom a Brádno nemajú vybudovanú kanalizačnú sieť a odpadové
vody zachytávajú v technicky nedostatočných žumpách, resp. odpadové vody vypúšťajú do
vsakovacích jám.
Hačava - Skálie - Intocast - banské vody sú vypúšťané cez sedimentačné nádrže a
Venturiho žľab do Rimavy v povolenom množstve 29,0 Ixs-1. Povolenie vydal OÚ ŽP Rimavská
Sobota.
Hačava - Skálie - Intocast - vypúšťa splaškové vody cez čistiareň PESL 25. Vypúšťanie
bolo povolené OÚ P Rimavská Sobota pod č. 9/94.
Hačava - Skálie - bytovky vypúšťanie odpadových vôd je cez čistiareň PESL 25.
Vypúšťanie bolo povolené OÚ ŽP Rimavská Sobota pod č. 9/94-I v množstve 1,0lxs-1
Hnúšťa - Mútnik - vypúšťanie banských vôd Gemerskou nerudnou spoločnosťou bolo
povolené pod č. 2098/93, ktoré vydal OÚ ŽP Rimavská Sobta. Banské vody sú kumulované v
prirodzenej nádrži a dosiahnutím max. hladiny sú prečerpávané do otvoreného rigola, ktorý ústi do
Polomského potoka v množstve 2,02 Ixs-1
Hnúšťa - Mútnik - splaškové vody zo závodu sú čistené v ČOV - 375. Vypúšťanie
splaškových vôd povolil ONV OPLVH Rimavská Sobota pod. č. 2090/93, v priemernom množstve
0,8 Ixs-1 a v max. množstve 1,1 Ixs-1.
Vypúšťanie splaškových vôd z Hačavy - Skália - Intocast a bytovky, ako aj z Hačavy Mútnika nie je závadné, nakoľko boli dimenzované na väčšie počty pracovníkov, preto sa nimi
osobitne nezaoberáme.
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Odpadové vody zo závodu AQITAS sú predčisťované v septiku.
Návrh riešenia
Mestská časť Hnúšťa - Likier
Pre mesto Hnúšťa boli vypracované štúdie a návrhy odkanalizovania a čistenia
odpadových vôd, preto sa budeme pridŕžať zaužívaných pojmov.
Prívodná kanalizácia do miesta novej ČOV je navrhnutá popri Rimave a končí sa
napojenímna existujúcu šachtu na odľahčovacom potrubí vybudovanej trasy do Rimavy.
Stávajúci výustný objekt, po uvedení ČOV do trvalej prevádzky, bude zrušený.
Na túto stoku budú napojené zberače "L" a "L1", ktoré odvádzajú splašky z Hornej a
Dolnej ulice v časti Likier a splaškové vody z nemocnice. Stoka "A1" odvodňuje
nehnuteľností z ulice 1. mája a bude napojená na stávajúcu rozostavanú stoku oproti
štadiónu.
Návrh rozmiestnenia novej bytovej výstavby vyžiada si aj ďalšie rozšírenie stokovej
siete.
Okrsky l. Hnúšťa centrum, II. Hnúšťa kolónia, III. Hnúšťa - nadstavba strešných bytov, V.
Hnúšťa kolónia IBV budú napájané na kanalizáciu v rámci vybudovaných sietí. Odvedenie
splaškových vôd z časti Hnúšťa kolónia navrhujeme novými kanalizačnými stokami mimo
areálu SLZ Chémia a.s.
Okrsky VI. Hnúšťa centrum Nová ul., VII. Hnúšťa - Maša si vyžiadajú vybudovanie nových
kanalizačných zberačov. Zároveň navrhujeme odviesť odpadové vody z areálu SAD a z
areálu Lesov SR. Od areálu SAD, je vetva "B" navrhnutá popri ceste Hnúšťa - Tisovec a po
podchode pod Klenoveckou Rimavou sa napojí na vyprojektovanú stoku, ktorá je
navrhnutá popri rieke Rimava.
Z Hnúšti - Maši je navrhnutá vetva "B1", ktorá odvedie splaškové vody z Maše a z
navrhovanej výstavby v okrsku VII. Do tejto vetvy je navrhnuté pripojiť starú aj novú
zástavbu v okrsku VI - Hnúšťa centrum - Nová ulica a tak isto existujúca zástavba po Ťavej
strane Klenoveckej Rimavy. Táto vetva, označená ako "B1" sa nápoji na vetvu "B" od SAD.
Zároveň navrhujeme napojenie na kanalizačnú sieť časť mesta s existujúcou
zástavbou, ktorá je na pravej strane Klenoveckej Rimavy pod "Hrdlovkou". Tieto vetvy sme
označili ako "C" a "D".
Okrsok IV - Hnúšťa - Uhliská /Farkaška/ navrhujeme napojiť kanalizačným potrubím
na vlastnú čistiareň so samostatným napojením do Rimavy.
Vychádzame z prác, ktoré spracovali ČOVSPOL, spol. s r.o. a ČOVDESIGN, spol. s r.o.,
kde sa uvažuje s čistením odpadových vôd z mesta Hnúšťa a SLZ Chémia a.s.

V SLZ Chémia a.s., je v súčasnosti rozostavaná kanalizácia splašková, dažďová a
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technologická, bez praktického použitia, nakoľko nie sú prepojené a hlavne, že nie je vybudovaná
prívodná sieť do ČOV a samotná ČOV. Navrhujeme dobudovanie chýbajúcich súčastí kanalizácie
a ČOV.
Ochranu novej ČOV a výustných objektov do Rimavy navrhujeme doriešiť v
realizačnej dokumentácii návrhom ochranných hrádzí pred storočnými vodami a uzávermi
proti vniknutiu spätnej vody.
Mestské časti Hačava, Polom, Brádno
V týchto m.č. nie je žiadne predčistenie splaškových odpadových vôd, nakoľko tu nie je
vybudovaná žiadna kanalizačná sieť.
Pre Hačavu navrhujeme ČOV s dvojstupňovým čistením, alebo zaradením viac
blokov biodiskových čistiarní s rovnomerným prívodom odpadovej vody na jednotlivé
bloky.
Pre Polom a Brádno postačujú menšie blokové čistiarne, ktoré sa vyrábajú ako
kusové výrobky a ktoré majú kalový priestor, biologický reaktor a dosadzovaciu časť.
Do verejnoprospešných prác navrhujeme zaradiť:
- zberače: stoky A1, N, L, L1, BH, B1, B2, B3, C a D, ako aj kanalizáciu a ČOV pre okrsok
IV
- splaškovú kanalizačnú sieť v Hačave - osade a ČOV
- splaškovú kanalizačnú sieť a ČOV v Polome
- splaškovú kanalizačnú sieť a ČOV v Brádne

M.

KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Riešené územie si vyžaduje z hľadiska možnosti jeho ďalšieho vývoja, zachovania
prírodných, krajinných a kultúrnych hodnôt zvlášť veľkú a sústavnú starostlivosť z hľadiska
životného prostredia. Stav životného prostredia v tejto oblasti je aj v súčasnej dobe veľmi
narušený, aj keď niektoré zdroje a spôsoby, ktoré ho dlhodobo ovplyvňovali, sa postupne utlmujú.
Z hľadiska hodnotenia úrovne ŽP v SR patrí toto územie do jednej z deviatich ohrozených oblasti
v SR so silne až extrémne narušeným životným prostredím - Strednogemerskej oblasti.
V nasledovných bodoch tejto kapitoly podávame stručné hodnotenie z hľadiska
geografických súvislostí a z hľadiska jednotlivých zložiek ŽP, rozoberáme hlavné príčiny a
dôsledky stavu životného prostredia, rizikové faktory a následne podávame návrh riešenia na
zlepšenie stavu ŽP z územnoplánovacieho hľadiska.
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Geografická poloha
Riešený kataster sa nachádza v hornatej krajine Revúckej vrchoviny s výraznou údolnou
nivou rieky Rimavy z údolnou brázdou Klenovskej Rimavy. Z južnej strany sa pomerne uzavretá
dolina pozvoľna otvára do Juhoslovenskej kotliny. Takáto poloha je z hľadiska rozptylu
priemyselných emisií nepriaznivá. Nepriaznivé podmienky pre rozptyl škodlivých emisií sa
vyskytujú viac ako 100 dní do roka.
Riešené územie je zaradené do Strednogemerskej oblasti so silne - až extrémne
narušeným ŽP. Centrom Strednogemerskej oblasti je dolina Muráňa od Revúcej cez Lubeník po
Jelšavu.
Najväčšie zdroje emisií sú v tejto doline a to nagnezitové závody v Jelšave, Lubeníku a
ďalej v doline Slanej - Nižná Slaná a Rožňava. Dolina Rimavy je oddlenená od hlavných zdrojov
znečisťovania ŽP.
Vďaka prírodnému reliéfu Strednogemerskej oblasti a uvedenému rozmiestneniu zdrojov
emisií táto oblasť nepôsobí kompaktne. Medzi zdrojmi znečistenia v strede oblasti a na západe v
Rimavskej doline sú výrazné prírodné bariéry vytvorené rozvrásnenými chrbtami Stolických vrchov
na severe územia, Revúckej vrchoviny s dolinami Blhu a Turieca na juhu. Takéto narušenie
kompaktnosti tejto oblasti čiastočne tlmí negatívne vplyvy predukovaných škodlivín na širšie
územie, zabraňuje spájaniu a tým aj zosilňovaniu negatívneho efektu produkovaných emisií.
Historický vývoj - monitoring a starostlivosť o ŽP
V druhej polovici 18. storočia boli v území rieky Rimavy zriadené prvé dve huty a dva
hámre. Na prelome 18. a 19. storočia sa začala ťažba magnezitu. Vznikla magnezitová továreň a
mlyny na mastenec. V roku 1923 bola založená chemická továreň. Tieto aktivity významne
ovplyvňovali všetky zložky životného prostredia.
Najväčší rozmach priemyselnej výroby a tým aj zvýšené zaťaženie celého územia
vypúšťanými splodinami do ovzdušia a do vôd zažilo toto územie však až nástupom prudkej
industrializácie a kolektivizácie v poľnohospodárstve v 50-tych a 60-tych rokoch 20. storočia.
Bývalá dolina s kľudným životom a s relatívne vyváženou prírodou a krajinou sa stala
priemyselným centrom. Prudký rast priemyslu priniesol so sebou aj intenzívnu bytovú výstavbu
bez potrebnej dopravnej a technickej infraštruktúry. Prebehla priam ukážková forma násilnej
industrializácie pôvodne vidieckej krajiny. Najviac je pretovrená krajina v údolnej nive rieky
Rimavy. Došlo k výraznému narušeniu ekosystému vo všetkých zložkách životného prostredia a
dlhodobým následkom na zdravotný stav obyvateľstva.
Starostlivosti o životné prostredie v riešenom území sa systematicky venovala pozornosť
veľmi neskoro. Vyčlenenie oblasti zo silne až extrémne narušeným ŽP a systém osobitného
sledovania týchto oblastí bol určený vládou začiatkom osemdesiatych rokov 20. stor. a spresnený
už. vlády SR č. 290/1985. Následne bol spracovaný v roku 1987 - 1988 a aktualizovaný v roku
1990 Bioprojekt Hnúšťa - Hačava - Tisovec (spracoval Stavoprojekt B.Bystrica). Správou o stave
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ŽP v oblasti Hornej Rimavy sa zaoberala vláda SR 18. februára 1992 a prijala uznesenie č.
104/1992. Opatrenia prijaté na základe tohto uznesenia a na základe vypracovaného
"Bioprojektu" boli kontrolované štátnymi organizáciami a štátnymi orgánmi (Slovenská agentúra
ŽP B.Bystrica, stredisko Rimavská Sobota a Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote z 22.11.1994).
Tento systém osobitného sledovania vládou SR, ktorý v nových právnych a ekonomických
podmienkach sa nedal účinne aplikovať, sa ešte umelo udržiaval v rokoch 1990 - 1992 a ukončil
sa v roku 1993.
Stále monitorovanie stavu ŽP v tomto území sa začalo až začiatkom 90-tych rokov
20. storočia. Ucelený systém umožňujúci hodnotiť stav a vývoj ŽP ako celku sa zavádza od
roku 1993. Od tohto obdobia sa problémy ŽP mali riešiť s uplatnením nových postupov
podľa platných zákonov. Zaviedli sa nové právne regulatívy (napr. posudzovanie vplyvov na
ŽP - EIA). Bola prijatá "Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky" (uzn.
vlády SR č. 619/1993, uzn. NR SR č. 339/1993 a uzn. vlády SR č. 894/1993.
Zložky ŽP - stav a návrh ochrany
Ovzdušie
Znečistenie ovzdušia je merané automatickými monitorovacími stanicami (AMS). Od
roku 1993 je takáto stanica aj v Hnúšti. Podľa výsledkov monitorovania sa Hnúšťa zaraďuje
medzi oblasti s nízkou úrovňou znečistenia, na ktorej má vyšší podiel polietavý prach a
oxidy dusíka. Relatívne najnižššie je znečistenie ovzdušia oxydom siričitým s priemernou
ročnou koncentráciou 11,4 Mg/m3.
Prehľad emisií znečisťujúcich látok v priestore Hnúšťa-Tisovec v období 1997-2000
Oblasť

Hnúšťa Tisovec

Rok

Znečisťujúca látka
TZL

SO2

NOX

CO

1997

112

76

80

74

1998

131

50

74

73

1999

67

17

38

37

2000

81

26

56

61

Rok 1993

Priemerná ročná koncentrácia

Maximálna denná koncentrácia

Hnúšťa (AMS)
NOX

21,12

SO2

27,96

prach

61,25

O3 +
NOx

60,99
72
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SO2

301

prach

246

O3 +

168

Vývoj stavu znečistenia ovzdušia v riešenej lokalite Hnúšťa môžeme exaktne hodnotiť až
od doby monitoringu. Je zrejmé, že enormné hodnoty znečistenia boli v období intenzívnej
priemyselnej výroby v SLZ Hnúšťa, SMZ Hačava a RB Talcum Hnúšťa okolo roku 1989 - 1990,
keď sú známe aj najväčšie emisie vypúšťané do ovzdušia.
Vývoj znečistneia ovzdušia podľa IZO (indexy znečistenia ovzdušia) za roky 1993 - 1999))
Hnúšťa
Obdobie

IZOr

IZOd

IZOk

1993

1,8

2,0

0,9

1994

1,4

1,4

0,7

1995

1,6

1,7

0,6

1999

1,2

1,2

0,6

Z uvedeného prehľadu hodnôt IZO je zrejmé, že znečistenie ovzdušia je podľa meraní
SHMÚ na miernom ústupe.
VODA
Povrchové vody z riešeného územia zberá Klenovská Rimava (zo západnej strany),
zaradená medzi vodárenské toky Rimava a potok Blh. Toto územie patrí do povodia Slanej.
Kvalita povrchových vôd na Rimave je monitorovaná v riečnom kilometri 58,00 km v profile
Hnúšťa. Sledované ukazovatele sú podľa STN 75 7221 od roku 1999 rozdelené do 8. skupín (A H)
A - kyslíkový režim (BSK5)
B - základné chemické ukazovatele (CHSK)
C - nutrienty
D - biologické ukazovatele
E - mikrobiologické ukazovatele
F mikropolutanty
G - toxicita
H - rádioaktivita
skupina ukazovateľov

A

B

C

D

E

F

III

II

III

III

V

V

dvojročie
2000 -2001
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1999-2000

IV

II

III

III

V

V

1998-1999

V

II

IV

II

V

V

1997-1998

V

V

IV

l

Najhoršu triedu kvality v profile Hnúšťa dosahuje voda Rimavy v skupine E - mikrobiologické
ukazovatele, kde koliformné baktérie dosiahli maximálnu hodnotu 68 000 KTJ/ml a v skupine F mikropolutanty, kde triedu určujúci ukazovateľ NELuv dosiahol maximálnu hodnotu 2,5400 mg-1

Rieka
Profil
Riečny kilometer
Rimava Hačava
69,7
Hnúšťa

63,3

A
II - A 2,3

B
V - B5

C
l - C 1,2,3,4

D
-

E
V - E 2, 3,4

V - A 2,3

V - B5

VI - C 7

-

V - E 2,3,4

Z uvedeného vyplýva enormné znečistenie Rimavy v dôsledku absencie čistiarní
odpadových vôd, ale aj vypúšťaním odpadu z priemyselných závodov bez dostatočného
prečistenia. Situácia sa zlepší od roku 2004, kedy začne fungovať nová mestská čistička
odpadových vôd v Hnúšti.
Pôda
Pôda predstavuje zložku životného prostredia, ktorá je v riešenom území v dôsledku
dlhodobého znečistenia ovzdušia naďalej - dlhodobo znečistená Mg-imisiami, čo následne
súvisí s likvidáciou veľkej časti vegetácie a živých organizmov. Sekundárne nastáva
devastácia krajiny eróziou spustnutých pôd bez vegetácie atď.
Za obdobie rozmachu priemyselnej výroby a ťažby (25 rokov, približne do r. 1989)
bolo vyprodukovaného v lokalite Hačava približne 150 tis. t magnezitového prachu (podľa
VÚLH Zvolen - Lófler, 1974 až viac ako 1 mil. t pevných úletov). Tuhé častice majú
heterogénne zloženie so zastúpením zlúčenín horčíka, vápnika, draslíka a sodíka.
Obsahujú aj zložky surového magnezitu. Najtoxickejšie na pôdu pôsobí aktívny oxid
horečnatý (zdroj: Bioprojekt).
Kontaminácia pôdy spôsobila trvalé poškodenie cca 1.270 ha poľnohospodárskej
pôdy a 6.624 ha lesov predovšetkým v údolnej nive Rimavy v blízkosti magnezitiek v
Hačave a na priľahlých svahoch Stolických vrchov. Špecifické znehodnotenie pôdneho
fondu predstavujú haldy skládok, odkalísk, plochy zdevastované povrchovou ťažbou
surovín, voľným neriadeným skladovaním odpadov bezprostredne okolo priemyselných
prevádzok.

Kontaminácia pôdy - stupne
•

úplná devastácia pôdy Mg Krustou (úplne plošne vymiznutá vegetácia)

•

stupeň kontaminácie: 500 - 1000 mg/kg pôdy
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•

stupeň kontaminácie: 1000 - 5000 mg/kg pôdy

•

stupeň kontaminácie: nad 5000 mg/kg pôdy
Vzhľadom na odstavenie niektorých prevádzok a výraznú recesiu ostatnej výroby v

magnezitkách sa znížilo množstvo emisií do ovzdušia a následne do pôd a spodných vôd. Úplná
regenerácia kntaminovaných plôch a obnova vegetácie pôd a lesov bude proces pomalý a
dlhodobý.
Ohrozenie lesov emisiami je z rovnakých zdrojov ako kontaminácia pôdneho fondu.
Zasiahnutie lesov je členené na tri kategórie: A - oblasť silného ohrozenia B - oblasť stredného
ohrozenia C - oblasť slabého ohrozenia
Príčiny a dôsledky stavu ŽP, trendy vývoja
V riešenom území vznikol efekt synergického pôsobenia viacerých zdrojov znehodnotenia zaťaženia životného prostredia. Na celkovom stave ŽP je nepriaznivé, že sa na veľmi malom
území spojil tento nápor a to v rovnakom časovom úseku. Prudký nárast priemyselnej výroby od
60-tych rokov prinášal zo sebou zároveň aj prudký rast urbanizácie, dopravného a technického
zaťaženia a nárast poľnohospodárskej výroby.
Útlmom ťažobných a výrobných procesov začiatkom 90. rokov a zmenami technologických
procesov sa situácia v znečistení všetkých zložiek životného prostredia v riešenom území
podstatne zlepšila.
Uvedením mestskej čističky odpadových vôd do skúšobnej prevádzky v roku 2003 sa
podstatne zlepšila aj situácia v čistote vody v toku Rimavy.
Urbanizácia sa týka priamych výrobných, ťažobných a obytných plôch. Problémy sú v
nasledovných urbanistických riešeniach a väzbách:
•

Dolina Rimavy nemá priaznivé podmienky rozptylu pre tak rozsiahle priemyselné aktivity,
aké sa dostali do finálneho bodu (rok 1989).

•

Lokalizácia dvoch závodov magnezitiek blízko seba so súčasnými skládkami a ťažobnými
priestormi je nevyhovujúca.

•

Lokalizácia chem. závodu SLZ CHÉMIA a.s. Hnúšťa v blízkosti obytných zón je tiež
nevyhovujúca.

•

Za nezmenenej polohy SLZ CHÉMIA a.s. bolo nesprárvne budovať obytnú zónu na
protiľahlom svahu - Kolónia.
Priemysel je stále hlavným zdrojom znehodnocovania ŽP v tejto lokalite.

Bilancia emisií z priemyselných prevádzok (t/rok)

SLZ CHÉMIA a.s.Hnúšťa

1980

1985

1989

2.125

3.486

4.355
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SMZ Hačava

343

262

148

RB Talcum Hnúšťa

61

102

183

2.529

3.850

4.686

Spolu

Vývoj produkcie základných znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia
Zdroj
znečistenia

Slovenské lučobné závody (SLZ CHÉMIA a.s.) Hnúšťa (t/rok)

Rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

TZL

908,5

274,1

375,7

177,3

13,1

27,8

31,3

48,0

SO2

1135,4

242,3

174,1

30,6

11,3

0,5

0,1

0,35

NOX

180,8

68,3

71,2

38,1

14,1

9,2

9,7

2,0

CO

32,4

29,4

22,1

32,2

13,5

8,8

8,9
Zdroj: Bioprojekt

Ťažba nerastných surovín
V riešenom území sa nachádzajú niektoré bane magnezitu a mastenca. Baňa Svätopluk,
Nižná baňa, baňa Mútnik, baňa Semo. Niektoré ložiská sú už vyťažené. Negatívne vplyvy z ťažby
týchto surovín sú charakteru zvýšenej prašnosti zo sprievodnej dopravy a narušením prírody a
krajiny v priestore ložísk, medziskládok a skládok priemyselných odpadov a hlušín.
Lesné hospodárstvo
V riešenom územi plní lesné hospodárstvo (prevažne ochranné lesy pred šírením
emisného spádu) ochrannú a zároveň ekostabilizačnú funkciu. Ochranné lesy sú v blízkosti
priemyselných areálov na východnom brehu Rimavy, resp. na svahoch horstva, východne od
zastavaného územia.
Poľnohospodárstvo
Na predmetnom území hospodári Roľnícke družstvo Klenovec. Obhospodaruje 234 ha
ornej pôdy a 1.202 ha trvalých trávnych porastov. Bioprojektom Hnúšťa - Hačava je navrhnutá
delimitácia existujúcich lesov na poľnohospodárskom pôdnom fonde a na kontaminovanej pôde
do lesného pôdneho fondu. Jedná sa celkom o 230 ha PPF.
Umiestnenie poľnohospodárskeho dvora ZV v Hnúšti bezprostredne nad obytnou zónou
IBV je nevhodné. ÚPN navrhuje premiestnenie tohto areálu.
Poľnohospodárska výroba v zaťaženom priestore imisného spádu sa navrhuje v zmysle
Bioprojektu redukovať a navrhuje sa zmena niektorých kultúr PPF, z ornej pôdy na trvaloé trávne
porasty, resp. z TTP delimitácia na lesné porasty a na ekostabilizačnú zeleň.
Doprava je spolupôsobiacim faktorom a príčinou zhoršovania ŽP v danom riešenom
území. Tranzitná doprava, ktorá na rozdiel pd priemyselnej výroby stále narastá, prechádza cez
obytnú a centrálnu zónu mesta Hnúšťa a miestnych častí.
Štátna cesta II/531 v smere Tisovec - Rimavská Sobota sa križuje so štátnou cestou II/526
v smere na Klenovec priamo v južnej časti centrálnej polohy mesta a zaťažuje hlukom a exhalátmi
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novú obytnú zónu. Okrem hluku z dopravy produkuje hluk, železničná trať Tisovec - Rimavská
Sobota.
Riešenie na odstránenie nadmerného hluku je v ÚPN navrhované spôsobom preložky
obidvoch štátnych ciest II. triedy mimo zastavané územie mesta. Zároveň je potrebné riešiť ďalšie
dopravné závady na štátnych cestách a dobudovanie siete miestnych komunikácií.
Rizikové faktory v životnom prostredí
Rizikové faktory v životnom prostredí sú fyzikálne, chemické a biologické, ktoré spôsobujú
alebo môžu spôsobiť poruchy zdravia.
•

radónové riziko

•

žiarenie

•

hluk

•

chemické rizikové faktory

•

ohrozenie ozónovej vrstvy

•

odpady

•

havárie a živelné pohromy

•

prízemný ozón

•

Radónové riziko - v riešenom území nebola zistená zvýšená rádioaktivita, ani nehrozí jej
zvýšenie z možných zdrojov rádioaktívnych prevádzok, akými sú jadrové elektrárne.

•

Radónové riziko sa pohybuje na úrovni stredného - až nízkeho rizika.

•

Chemické rizikové faktory - v riešenom území sú zdroje znečistenia ovzdušia, pôdy a vody
chemickými látkami hlavne z priemyselných areálov. Pri magnezitkách prichádza do úvahy
Mg - mangán, oxid siričitý, vápnik, draslík a sodík. Slovenské lučobné závody sú zdrojom
oxidu uhoľnatého, amoniaku, dechtov, šesťmocného chrómu, arzénu a oxidu siričitého. V
posledných rokoch sa uvoľňovanie týchto látok do ovzdušia veľmi znížilo.

•

Naďalej bude pretrvávať prekračovanie imisných limitov ozónu (IH) pre ochranu vegetácie i
pre ochranu ľudského zdravia. Hluk
Monitorovanie hluku z cestnej dopravy na území SR sa začalo realizovať v roku 1995 v

okresných mestách. Z výsledkov monitoringu vyplýva zaťaženie hlukom v intervale 55 -- 70 dB(A)
na cca 79 % obyvateľstva.
V roku 1993 bola vyhotovaná hluková mapa mesta Hnúšťa Ústavom hygieny a
epidemiológie v Rimavskej Sobote. Prehľad nameraných hodnôt podáva nasledovná tabuľka:

Miesto
meraní a

Ekvivalentná hladina hluku v dB (A)
Nameraná (LAeg)

Najvyššia prípustná
(LAegp)
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66,50

40,00

26,00

65,00

66,20

50,00

15,70

31,40

55,50

50,00

5,00

10,00

66,70

50,00

16,20

32,40

66,20

50,00

15,70

31,40

65,20

50,00

14,70

29,40

69,40

50,00

18,90

37,80

62,10

45,00

16,60

36,90

Z prehľadu vyplýva preukázateľne prekročená najvyššia prípustná ekvivalentná hladina
hluku v rozsahu od 0,5 do 26,0 dB. Najnepriaznivejšia je situácia pri areáli nemocnice, v celom
prieťahu cesty II/531 a smerom k autobusovej stanici na ul. J.F.Rimavského.
V období 1993 - 2000 stúpla intenzita dopravy o cca 30 % najmä na ceste II/531, čím sa
zvýšila aj hladina hluku v obytnej zóne mesta v dotyku s touto komunikáciou o priemerne 10 %.
Východiskom z tejto nepriaznivej situácie je urýchlenie realizácie preložky cesty II/531
mimo zastavané územie mesta. Do uvedenia tejto preložky do prevádzky navrhujeme
vybudovanie sklenených protihlukových stien v úsekoch najviac zasiahnutých hlukom
V územnom pláne sú navrhnté riešenie a opatrenia, ktoré zabezpečia ďalšie
postupné zlepšovanie stavu všetkých zložiek životného prostredia riešeného územia.
Rešpektovaný je pritom schválený bioprojekt Hnúšťa - Hačava a premietnuté sú z neho tie
časti, ktoré neboli doteraz z rôznych dôvodov zrealizované.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s
odpadmi v súlade s platnými právnymi normami.
Súčasný stav odpadového hospodárstva
Vznik odpadov
Mesto Hnúšťa zabezpečuje zber, prepravu a zneškodnenie odpadov od občanov,
fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb. Nakladanie s odpadom na území mesta
sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta Hnúšťa č. 17/2001 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Všetci pôvodcovia odpadu sú
povinný prihlásiť sa na MsÚ a stať sa účastníkmi mestského systému zberu odpadov.
Vychádzajúc zo spracovaného Programu odpadového hospodárstva mesta Hnúšťa
(november 2002) možno nakladanie s odpadmi charakterizovať nasledovnými údajmi:
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Vznik odpadov za rok 2001

2.1.7
Zhodnoc.odpad

2.1.8
Zneškodňovaný odpad

2.1,2.2
Kód a názov
odpadu

2.3
Kateg.
odpadu

2.1.4
O

Zmes. komun.
odpad
200301

O

2353

2353

Objemný odpad 200307

O

20

20

Odp. z čistenia
ulíc 200303

O

25

25

Biol. rozlož. odp.
200201

O

20

20

2418

2418

Spolu

2.1.5
Z

2.1.6
N

Mater.

Energet.

Spaľov.

Skládkov.

Inak

Vznik komunálnych odpadov za roky 1996 - 2001 v meste Hnúšťa
Množstvo odpadu v tonách
Rok
Ostatné
Zvláštne
Nebezpečné
Vtom: komunálne
Spolu

1996
1629
1629
1629

1997
2437

1998
1261
1261
1261

2437
2437

1999
1691
1691
1691

2000
2443
2443
2443

2001
2418
2418
2418

NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI
Z hľadiska odpadového hospodárstva a vplyvu odpadov na životné prostredie je
dôležité venovať pozornosť hlavne nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Vychádzajúc zo
štruktúry hospodárstva v meste Hnúšťa a jej okolí sú hlavnými pôvodcami nebezpečných
odpadov nasledovné odvetvia:
- chemická a gumárenská výroba - toto odvetvie je najväčším pôvodcom
nebezpečných odpadov (SLZ CHÉMIA a.s. Hnúšťa, Prvá T- GUM HNÚŠŤA s.r.o.) - sú
to hlavne zvyšky chemikálií, opotrebované oleje, zvyšky dechtov, odpad z gumy,
organické destilačné zvyšky, znečistené obaly
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- poľnohospodárstvo - nebezpečné odpady predstavujú hlavne zvyšky agrochemikálií,
pohonné hmoty a mazivá, odpadové oleje, rôzne obaly, akumulátory a žiarivkové
telesá s obsahom ortute (RD Klenovec a niektoré súkromné spoločnosti)
- ťažba železitých a bezželezitých rúd - vznikajú hlavne odpadové oleje, pneumatiky,
zbytkové kaly z výroby magnezitu, odpady z obalov (Gemerská nerudná spoločnosť
a.s.Hnúšťa, INTOCAST Hačava a.s. Hnúšťa)
- dopravné podniky a autoopravovne - pri ich prevádzke vznikajú hlavne opotrebované
oleje, olejové filtre, akumulátory, podvaly, znečistené obaly (SAD, SSC, TS a SSL)
- drevospracujúca výroba - vznikajú tu hlavne opotrebované oleje, zvyšky chemických
látok a znečistené obaly (PPM Maša, Štátne lesy a malé píly).
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi je u veľkých pôvodcov po stránke odbornej
zabezpečené vlastnými kapacitami a zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov v spolupráci s
oprávnenými firmami (napr. DETOX B. Bystrica). Horšia situácia je pri nakladaní s
nebezpečnými odpadmi v menších prevádzkach (píly, autoopravovne), ktoré spravidla
nemajú dborného pracovníka pre oblasť odpadov, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov
je zabezpečované plne oprávnenými firmami.
Perspektívne predpokladáme v nakladaní s nebezpečnými odpadmi nasledovné trendy:
- snaha pôvodcov odpadov o zníženie tvorby odpadov a ich vyššie zhodnotenie, čím sa
znížia náklady na nakladanie s nimi
- zvýšenie podielu zhodnocovania odpadov externými firmami (regenerácia
opotrebovaných olejov, recyklácia akumulátorových batérií, recyklácia žiarivkových telies,
recyklácia automobilov)
- znižovanie množstva problémových látok v komunálnom odpade (zber batérií, starých
liekov, obalov zo zvyškami nebezpečných látok a pod.).
Komunálne odpady
Tvorba komunálneho odpadu za rok 2001 a za roky 1996 - 2001 je uvedená v tabuľkách
vyššie, 100 % komunálneho odpadu bolo zneškodňované skládkovaním na skládke,
prevádzkovanej TSM Hnúšťa.
V porovnaní s rokom 1996 sa množstvo komunálneho odpadu nepatrne znížilo. Podobný
trend očakávame aj v súčasnosti, hlavnými dôvodmi sú nasledovné:
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- požiadavky Programu odpadového hospodárstva okresu Rimavská Sobota na vyšší
podiel zhodnocovania odpadov
- zreálnenie cien za skládkovanie odpadov. Prevádzku ukončili skládky, ktoré
nezabezpečovali ochranu životného prostredia a tomu zodpovedali aj ceny za ukladanie
odpadov
- vyššie ceny za zber, zvoz a zneškodneniu odpadov motivujú obyvateľstvo ku znižovaniu
tvorby odpadov a vyššej miere jeho recyklácie vyššia úroveň ekologického povedomia
obyvateľstva.
Zariadenia na zneškodnenie a zhodnocovanie odpadov
V meste Hnúšťa sú k dispozícii nasledovné zariadenia na zneškodňovanie odpadov:

Typ zariadenia

Množstvo zneškod. odpadu

Životnosť zariadenia v

(trieda skládky)

ročne v tonách

rokoch

Skládka KO - TSM Hnúšťa
(skládka na odpad, ktorý
nie je nebezpečný)

cca 2 500

20

Skládka SLZ Chémia
(skládka na odpad, ktorý nie
je nebezpečný)

cca 11 000

13

Spaľovňa

4,5 t

činnosť ukončená

Spaľovňa zdravotníckeho odpadu nespľňala požiadavky zákona o ovzduší a jej
činnosť

bola

ukončená.

Zneškodňovanie

odpadu

zo

zdravotníckych

zariadení

je

zabezpečené službami externej firmy v zariadeniach mimo územia mesta.
Vzhľadom ku trendu zvyšovania zhodnocovania odpadov bude na skládky ukladané
menej odpadu, z toho je zrejmé, že životnosti skládok budú v podstatnej miere predĺžené
oproti uvedeným.
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Z tabuľky je zrejmé, že v meste je dostatočná kapacita skládok a skládky môžu
poskytovať služby pre širší región (hlavne ukladanie komunálneho odpadu a ostatných
odpadov, na skládky nie je možné ukladať nebezpečné odpady). V prípade potreby
zabezpečenia zneškodňovania nebezpečných odpadov skládkovaním je možné na niektorej
zo skládok dobudovať kazetu, ktorá bude vyhovovať požiadavkám na ukladanie
nebezpečných odpadov.
Potrebné je uviesť, že skládkovanie odpadov je na poslednom mieste v hierarchii
nakladania s odpadmi, nevyhnutné je presadzovať vo väčšej miere zhodnocovanie odpadov.
V meste Hnúšťa nie sú zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Ostatné a nebezpečné
odpady sú zbierané firmami, ktoré na toto majú oprávnenie a odpady sú zhodnocované v
zariadeniach mimo územia mesta.
Zhodnocované sú hlavne nasledovné druhy odpadov:
- železný šrot a farebné kovy, papier, sklo, opotrebované oleje, akumulátory,
pneumatiky, žiarivky.
Zberom odpadov sa v Hnúšti zaoberajú nasledovné firmy:
- Zberné suroviny Hnúšťa - vykonávajú výkup a zber druhotných surovín - odpadový
papier, železný šrot, farebné kovy (meď, olovo, hliník), textil
- Benzinol a.s. Bratislava - vykupuje opotrebované oleje, zabezpečuje zber obalov z
plastov, znečistených textílií
- Baruma Rimavská Sobota - zabezpečuje výkup opotrebovaných pneumatík
- niektoré ďalšie firmy, ktoré zabezpečujú zhodnocovanie odpadov ma základe zmlúv
s pôvodcami odpadov.
Organizáciou, ktorá pracuje v odpadovom hospodárstve obce v najväčšom rozsahu sú Technické
služby mesta, ktoré zabezpečujú zber, zvoz a skládkovanie komunálneho odpadu.
2. Súčasný stav riadenia odpadového hospodárstva
Odpadové hospodárstvo na úrovni mesta je zabezepčené na viacerých úrovniach:
- pôvodcovia odpadov sú povinný dodržiavať právne normy odpadového hospodárstva, hlavne
zákon č. 223/2001 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých ustanovení zákonov.
Zákon upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb pri nakladaní s odpadmi. V zmysle
nového zákona je pôvodcom komunálneho odpadu v obci občan
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- orgánom štátnej správy, ktorý riadi odpadové hospodárstvo je okresný úrad, odbor životného
prostredia
- hlavné ciele odpadového hospodárstva na území mesta sú stanovené v spracovanom
Programe odpadového hospodárstva mesta Hnúšťa do roku 2005, ktorý vychádza z Programu
odpadového hospodárstva okresu Rimavská Sobota
- špecifiká nakladania s odpadmi v meste upravuje vydané Všeobecné záväzné nariadenia
mesta Hnúšťa č. 17/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
- kontrolnú činnosť v odpadovom hospodárstve zabezpečuje Slovenská inšpekcia životného
prostredia Banská Bystrica.
3. Ciele odpadového hospodárstva
Merným dokumentom pre stanovenie cieľov odpadového hospodárstva v meste Hnúšťa je
Program odpadového hospodárstva okresu Rimavská Sobota, ktorý stanovuje nasledovnú
hierarchiu pre nakladanie s odpadmi:
•

Prevencia vzniku odpadov

•

Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov

•

Materiálové zhodnocovanie odpadov

•

Energetické zhodnocovanie odpadov

•

Bezpečné zneškodňovanie odpadov

V spracovanom Programe odpadového hospodárstva mesta Hnúšťa boli definované nasledovné
ciele a opatrenia na ich dosiahnutie:

CIELE MESTA HNÚŠŤA PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OPATRENIA NA ICH
DOSIAHNUTIE NA ROKY 2002 - 2005

CIELE

Opatrenia

1. Zvýšiť materiálové zhodnocovanie odpadov

- Pokračovať v separovanom zbere (papier,

na 70% v r. 2005

sklo, plasty, kovy, šatstvo)
- Dodržiavať "zavedený systém zberu,.."(VZN)

2. Neprekročiť zneškodňovanie odpadov

- Znížiť množstvo biologicky rozložiteľných

skládkovaním v cieľovom roku nad 22 %

zložiek komunálnych odpadov
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zneškodňovaných skládkovaním
- Znížiť množstvo zhodnotiteľných odpadov
(papier, sklo, plasty, kovy, drevo,textil a
pneumatiky) zneškodňovaných skládkovaním
3. Zvýšiť materiálové zhodnocovanie

- Separovať zložky komunálneho odpadu

komunálnych odpadov na 35 %

(papier a lepenka, sklo, biologicky rozložiteľný
odpad, jedlé oleje a tuky, batérie a
akumulátory, vyradené elektronické zariadenia,
drevo, plasty) ako aj nebezpečné zložky
(žiarivky, batérie, časti elektron., zariadení)

4. Neprekročiť 60 % podiel zneškodňovania

- Komunálne odpady skládkovať po oddelení

komunálnych odpadov skládkovaním

využiteľných zložiek

5. Dosiahnuť 5 % podiel iného nakladania
komunálnych odpadov

- Zabezpečiť iné zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie komunálneho odpadu

6. Dosiahnuť 35 % podiel kompostovania

- Zhromažďovať biologicky rozložiteľný odpad

komunálnych biologicky rozložiteľných

oddelene a zabezpečí jeho kompostovanie v

odpadov

spolupráci aj s inými subjektami

7. Zapojiť do separovaného zberu 70 %

- vytvoriť podmienky pre separovaný zber

obyvateľov, zvýšiť množstvo separovaného

(vytvorenie zberného strediska), informovať

odpadu na cca 40 kg na obyvateľa

obyvateľov o význame separovaného zberu

8. Znižovanie negatívnych vplyvov na životné

- overiť vplyv starých skládok na životné

prostredie

prostredie a postupne ich uzatvoriť a
rekultivovať (stará skládka nachádzajúca sa
na brehu Rimavy)

9. Dobudovanie ČOV a kanalizácie

- vyhodnotiť stav a pripraviť projekt ČOV a
kanalizácie
- zabezpečiť dostatok finančných zdrojov
(žiadosť o št. dotácie)

Vychádzajúc z nového zákona o odpadoch a súvisiacich právnych noriem, približovania
ku právu v krajinách európskej únie predpokladáme nasledovné hlavné trendy:
- zníženie tvorby odpadov pôsobením ekonomických nástrojov a zvýšenie podielu jeho
využitia u pôvodcu
- rozšírenie separovaného zberu a zvýšeniu podielu separovaných zložiek komunálneho
odpadu
- dočasné rozšírenie výskytu nelegálnych, divokých skládok, čím sa pôvodcovia chcú
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vyhnúť platbám za zneškodnenie odpadu (hlavne odpad z demolícií, nebezpečné odpady z
malých prevádzok a pod.)
- zvýšeniu tlaku na odstraňovanie zdrojov znečistenia - kontaminovaných území v
podnikoch, starých skládok odpadov
- zvýšenie tlaku na minimalizáciu vzniku nebezpečných odpadov, sprísnenie kontroly
nakladania s nebezpečnými odpadmi.
4, Náklady na dosiahnutie cieľov a realizáciu opatrení
V zmysle schváleného Programu odpadového hospodárstva mesta Hnúšťa boli na
nakladanie s odpadmi v uplynulom období nasledovné náklady:
Náklady plánované na r. 1997-2000 s výhľadom do r. 2005 (v Sk)
Rok

Separov.zber
Zber.
stredisko

Skládka
TKO

Sanácia
skládok

Plán

1997-2000

2mil.

1 mil.

4 mil.

12 mil.

10 mil.

Skutočnosť

1997-2000

-

1 mil.

-

-

10 mil.

ČOV
Plynofikácia
a kanalizácia

Vychádzajúc z cieľov v nakladaní s odpadmi na území mesta sú plánované
nasledovné náklady:
Náklady plánované s výhľadom do r. 2005 (v Sk)

Plán

Rok

Separov.zber
Zber.stredisko

Skládka
TKO

Sanácia
skládok

2000 - 2005

2 mil.

3 mil.

3 mil.

ČOV
Plynofikácia
a kanalizácia
28 mil.

2 mil.

Údaje o celkovej výške plánovaných nákladov s členením na náklady na
zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a inú činnosť pri nakladaní s odpadmi a
zdroje na pokrytie nákladov sú prezentované v nasledujúcej tabuľke (v Sk) .

Plánované náklady do roku 2005 (v Sk)
Celkové
náklady
21, 5 mil.

Náklady na

Náklady na

zhodnocova nie

zneškodňo vanie

odpadov

odpadov

3 mil.

3,5 mil.
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Príjmy od obyvateľov v roku 2002:

2 385 519.- Sk

Príjmy ostatné:

625 000.- Sk

Spolu:

3 010 519.-Sk
Osobitnú pozornosť treba pri zabezpečení prostriedkov pre nakladanie s odpadmi v meste

Hnúšťa venovať možnosti využiť na financovanie dotácie z fondov Európskej únie.
5. Predpokladaný vývoj tvorby komunálneho odpadu v Hnúšti
V bud úcich rokoch predpokladáme trend znižovania množstva komunálneho odpadu
vzhľadom na zvyšovanie sa cien za jeho zneškodňovanie a vplyvom rastu ekologického
povedomia obyvateľov. V horizonte 5. rokov sa vyčerpajú možnosti znižovania množstva odpadov
a rast životnej úrovne bude spôsobovať zvyšovanie produkcie komunálneho odpadu Prehľad
predpokladaného vývoja tvorby TKO:
Rok

množstvo TKO

2005

800 t

2010

720 t

2015

900 t

Záver - syntéza hodnotenia stavu životného prostredia
Životné prostredie v riešenom území sa za cca posledných 40 rokov veľmi výrazne menilo.
Prudké a neustále zhoršovanie stavu ŽP v jeho všetkých zložkách vyvrcholilo v roku 1989. V
tomto zlomovom roku sú zistené najvyššie množstvá vyprodukovaných emisií z hlavných zdrojov.
Hlavnými zdrojmi boli jednoznačne relatívne nepriaznivé veľké priemyselné závody (magnezitky a
bývalé SLZ) v tomto území. Okrem celkovej rozsiahlej kapacity výroby a produkcii znečisťujúcich
látok bola príčinou prudkého znečisťovania aj poloha závodov v doline Rimavy v malej
vzdialenosti od seba a od sídla. Príčinou bola aj zlá technológia výroby bez účinných filtračných
zariadení a bez dôsledného spôsobu odstraňovania odpadov. Absentovala následná sanácia
prírody a krajiny, resp. bola začatá až neskoro a realizovaná len čiastočne. Rovnako opatrenia
Bioprojektu boli realizované len čiastočne.
Na narušení ŽP sa žiaľ okrem veľkých zdrojov znečistenia podieľala aj zanedbaná
doprava, absentujúce čistenie splaškových odpadových vôd, oneskorená plynofikácia a intenzívne
hopodáriace poľnohospodárstvo.
Zlepšenie stavu ŽP došlo čiastočne aj zavedením filtračných zariadení, zachytávania
odpadov, rekultiváciami narušených plôch a hlavne výrazným útlmom výroby pod vplyvom
transformačných procesov.

107

Územný plán mesta Hnúšťa - návrh
V súčasnom období sú emisie, ktoré produkujú hlavní znečisťovatelia, neporovnateľne
nižšie ako v minulom období 80-tych rokov. V porovnaní s veľkými producentmi emisií v kriticky
ohrozených oblastiach SR (Horná Nitra, Košice, Bratislava, Stredný Zemplín) je v Hnúšti
produkcia enisií len nepatrná. Rovnako aj imisná situácia je v norme. Stav kontaminácie pôdy a
narušenie ekosystému je vec dlhodobá a pretrvávajúca. Výrazné zlepšenie sa netýka ani
niektorých látok znečisťujúcich povrchové vody, stavu v hlučnosti a sekundárnej prašnosti. Tieto
príčiny treba odstraňovať, nakoľko ich negatívny vplyv útlmom výroby nie je odstránený. Hlučnosť
napr. stále narastá zo zvyšovaním dopravy na tranzitných prieťahoch cez zastavané územia
mesta a rovnako aj v kritických úsekoch miestnej dopravy.
Návrh riešenia starostlivosti o životné prostredie
a) Koncepcie, monitoring, výskum
- v riešenom území navrhujeme vykonať Komplexné posúdenie súčasného stavu
životného prostredia s ohľadom na pretrvávajúci dlhodobý stav znečistenia zložiek
ŽP zdravotného stavu obyvateľov a ďalších dôsledkov stavu ŽP. Pre posúdenie
využiť aktuálny stav monitorovania a iné priame výskumy a zistenia.
- aktualizovať "Bioprojekt Hnúšťa - Hačava - Tisovec" náväzne na komplexné
posúdenie stavu ŽP
- vypracovať súbežne s aktualizovaným Bioprojektom predpokladaný rozvoj
priemyselnej výroby a jej dopady na ŽP pre časové obdobie 15 rokov
b) Územno-plánovacia činnosť
V návrhu tohoto ÚPN mesta Hnúšťa navrhujeme odstránenie všetkých príčin vzniku
rizikových faktorov:
- preložky št. cesty II. triedy a návrh miest s možnosťou čerpacích staníc PHM
- doprava miestna - dobudovanie komunikácií
- doprava miestna - odstránenie bodových závad
- doprava miestna - prehodnotenie statickej dopravy
- doprava prístupová - automobilový nový vchod do SLZ Hnúšťa a.s.
- doprava hromadná - autobusová stanica, zastávky, nástupištia
- vysadiť izolačnú zeleň s funkciou proti hlukovej bariéry, ekostabilizačnou a
parkovou v miestach dopravných zariadení
- zrealizovať premiestnenie hospodárskeho dvora Hnúšťa
- zrealizovať opatrenia na elimináciu negatívneho pôsobenia ostatných hosp. dvorov
na ŽP (hluk, komunikačné riešenie pre automob. dopravu, peších, presun zvierat,
zápachové clony)
- zrealizovať zmeny v kultúr poľnohosp. pôdy, delimitácia do LPF náväzne na
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Bioprojekt vyznačiť polohy a navrhnúť legislatívu ochranu regionálnych prvkov
ekologickej stability
- vyznačiť polohy a navrhnúť legislatívu ochranu miestnych prvkov ekologickej
stability a interakčných prvkov
- vymedziť lokality krajiny, kde je potrebná rekultivácia, sanácia vegetácie
- vymedziť lokality a pásy krajiny, kde je potrebné vysadiť alebo doplniť izolačnú
zeleň v kontakte s priemyselnými areálmi
- obmedziť drobnochov domácich zvierat v okrajových polohách mesta a v
mestských častiach
- úplne vylúčiť chov hospodárskych zvierat v centre mesta a priľahlých vybratých
lokalitách
- obmedziť a zakázať prevádzky výroby a skladov s negatív, vplyvmi na obytné
prostredie
- vylúčiť bytovú výstavbu v časti Likier, pripustiť len opravy a rekonštrukcie
existujúceho byt. fondu
- dobudovať ČOV a kanalizačné zberače v celom meste
- určiť plochu pre skládku TKO (po zaplnení súčasnej)
- určiť plochy pre medziskládky a pre priemyselný zber druhotných surovín v meste
realizovať systém saparovaného zberu odpadov

N. O. VYMEDZENIE DOBÝVACÍCH PRIESTOROV, PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ A ÚZEMÍ ZNEHODNOTENÝCH ŤAŽBOU

DOBÝVACIE PRIESTORY
V riešenom území sa nachádzajú ložiská magnezitu a mastenca, ktoré sa ťažia v banských
úsekoch:
•

banský úsek Semo, na severnom svahu masívu Sinec nad osadou Maša, mal dve ložiská
šošovkovitého tvaru so zásobami mastenca i magnezitu. Tento úsek bol začiatkom 90-tych
rokov prakticky vyťažený.

•

banský úsek Mútnik, na juhozápadnom svahu masívu Kvakov Vŕšok, je tvorený hlavnou
magnezitovou šošovkou v dĺžke 1200 m. toto ložisko obsahuje aj mastenec. Pozdĺž hlavnej
šošovky sa nachádzajú aj menšie ložiská mastenca. V nadloží sa vyskytuje dolomit,
vhodný na farmaceutické účely. Ložisko je v súčasnosti v útlmovom programe ťažby.
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PRIESKUMNÉ ÚZEMIA A CHRÁNENÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMIA
Vo vrcholových polohách v okolí pramennej oblasti Blhu sa nachádzajú nevyužívané
ložiska pyritu.
ÚZEMIA ZNEHODNOTENÉ ŤAŽBOU
Stopy po banskej činnosti sú nad osadou Maša (Semobaňa). Po skončení banskej činnosti
nebola táto lokalita zrekultivovaná. Postupne zarastá náletovou vegetáciou. Navrhujeme toto
územie zrekultivovať, vysadiť primeranou vegetácioua a využiť jeho časť aj na poľnohospodársku
produkciu.
Ďaľšou lokalitou znehodnotenou ťažbou je Mútnik, v ktorom sa nachádzajú rozsiahle haldy
odpadu vznikajúceho pri hutníckom spracovaní magnezitovej rudy a odkaliská. Časť územia bola
zrekultivovaná, jeho väščia časť je problémom, znehodnocujúcim krajinné prostredie. Navrhujeme
komplexnú rekultiváciu celého narušeného územia a jeho premenu na lesopark a využitie na
športové a rekreačné aktivity.
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMIA
Vodné toky Klenovskej a Tisovskej Rimavy sú v zastavanom území Hnúšte upravené v
korytách, ktorých priečny profil je schopný odviesť aj storočnú vodu. Mimo zastavaného územia
však korytá týchto tokov nie sú upravené a hrozí tu nebezpečenstvo vybreženia prívalových vôd.
Podobná situácia je na prítokoch v celom riešenom území. Na úpravu Sineckého a Kotlišského
potoka je spracovaná dokumentácia, ktorá nie je zrealizovaná.
Navrhujeme úpravu všetkých potokov, ktoré môžu ohroziť zastavané územie v riešenom území.
Úprava však môže byť zrealizovaná iba z prírodných materiálov a pri zachovaní, resp.
znovuvýsadbe ekostabilizačnej sprievodnej vegetácie.

P.

VYHODNOTENIE ZÁBEROV PÔDNEHO FONDU

Zábery lesného pôdneho fondu
Riešením tohoto územného plánu nie je dotknutý lesný pôdny fond. Navrhovaná preložka
cesty II/531 nebude zrealizovaná do roku 2030, z tohoto dôvodu je pre ňu vymedzený iba
výhľadový koridor. Zábery lesného pôdneho fondu budú vyhodnotené v období, keď bude jej
realizácia reálna. Záber lesného pôdneho fondu pre vodovodné potrubie do m.č. Polom a Brádno
je bezpredmetný, pretože v návrhu územného plánu bolo po nových prepočtoch spotreby vody od
tohoto potrubia upustené. V m. č. Brádno bude potrebné v budúcnosti vyhľadať a pozorovať
pramene pitnej vody, vhodné pre zlepšenie zásobovania obyvateľov. Prípadné zábery LPF budú
riešené osobitne.
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Zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Vyhodnotenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu je spracované podľa zákona č.
307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a Metodických pokynov pre ÚPN SÚ.
Predložená dokumentácia obsahuje: - grafickú prílohu M 1: 5000
- textov ú a tabuľkovú časť. Použité podklady.
Pre vypracovanie vyhodnotenia poľnohospodárskej časti boli použité tieto podklady:
- BPEJ, (bonitované pôdno - ekologické jednotky)
- Územný plán mesta Hnúšťa - prieskumy a rozbory, spracované v roku 2001
- údaje o kultúrach poľno. pôdy poskytol K.ú. v B. Bystrici, Správa katastra Rimavská
Sobota.
Charakteristika riešeného územia.
Riešené územie, mesta Hnúšťa, leží na juhu Slovenského rudohoria, na nive a terasovej
plošine pri sútoku Tisovskej a Klenovskej Rimavy. Vrchovinný až hornatinný povrch chotára tvoria
svory, granity a horniny ml. prvohôr. Konce rázsoch okolo Blhu sú rovné tabuľové vrchy z tufitov,
tufov a sopečných aglomerátov. Sú tu ložiská pyritu. Západná časť na nive, terasovej plošine a vo
vrchovine je sčasti zalesnená bukom s prímesou hrabú. Východná časť vystupujúca z nivy do
svahov vrchoviny, bukovým lesom s prímesou smreku. Dolina Rimavy patrí od juhu do teplej
klimatickej oblasti, ostatná časť chotára a územie do mierne teplej oblasti. V prevažne vrchovinnej
severnej časti prevládajú hnedé pôdy, na vápencoch rendziny, v teplejšej južnej časti
hnedozemné a ilimerizované pôdy v dolinách tokov nivné a lužné pôdy.
Nadmorská výška v strede obce je 298 m.n.m., v chotári sa pohybuje nadmorská výška od
284 do 1012 m.n.m.
Poľnohospodársky pôdny fond.
Poľnohospodárska výroba je zabezpečovaná prostredníctvom Roľníckeho družstva
Klenovec. Roľnícke družstvo obhospodaruje pôdu v katastrálnych územiach: Klenovec, Hnúšťa,
Brádno, Rimavské Brezovo a Rimavská Píla.
Rastlinná výroba.
Rastlinná výroba v Roľníckom družstve Klenovec sa prispôsobuje reálnemu dopytu po jej
produktoch. Najviac rentabilnými a pestovanými, sú obiloviny, jednoročné a viacročné krmoviny.
Živočíšna výroba.
Rozvoj živočíšnej výroby je možné charakterizovať ako cieľavedomú špecializáciu a
koncentráciu jednotlivých chovov v rámci existujúcich stavebných kapacít. Živočíšna výroba je
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zameraná na chov hovädzieho dobytka a chov oviec.
Podľa ocenenia vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. a odvodov podľa NV SR č. 152/1996 Z.z.
sú ceny pôd nasledovné:

BPEJ

Skupina
(bonitná
trieda)

71102
(0711012)
78001
(0780675) (0780681)
(0780685)
78002
(0780782,0780785)
(0780871)
55702
(0557402, 0557)
(0557502)
55801
(0558672, 0558675)

Cena odvodov
Cena za 1m2 v
podľa
Sk
nariadenia vlády SR vyhl. MF SR
č.152/96tis.Sk/ha
465//91

Kvalita pôdy

5

2510

5,00

Glejpvé a oglejené
nivné pôdy

9

50

0,5

Hnedé pôdy na
výrazných svahoch

9

50

0,5

Hnedé pôdy na
výrazných svahoch

6

1306

3,30

8

103

0,70

Oglejené pôdy (na
rozličných
substrátoch)
llimerizované pôdy
a oglejené pôdy
na výrazných
svahoch

Zhodnotenie rozsahu záberu novonavrhovaných plôch a poľnohospodárskej pôdy.
Riešené lokality, ktoré sú určené na záber, sa nachádzajú v katastrálnom území Hnúšťa.
Celková výmera zaberaných lokalít je 33,07 ha, z čoho v zastavanom území je 22,26 ha, mimo
zastavaného územia je 10,81 ha. Na poľnohospodársku pôdu pripadá 28,23 ha, z toho v
zastavanom území 19,87 ha, mimo zastavaného územia 8,36 ha.
Členenie záberov PPF:
Plošný rozsah riešených lokalít č. 1-20

33,07 ha

z toho poľnohospodárska pôda

28,23 ha

nepoľnohospodárska pôda

4,84 ha

Plošný rozsah riešených lokalít v zastavanom území
z toho poľnohospodárska pôda

22,26 ha
19,87 ha

nepoľnohospodárska pôda

2,39 ha

Plošný rozsah riešených lokalít mimo zastavaného územia
z toho poľnohospodárska pôda

10,81 ha
8,36 ha

nepoľnohospodárska pôda

2,45 ha
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Celkový navrhovaný záber PPF.
Funkčná plocha

Celková
výmera
(ha)

Poľnohospod.
pôda celkom
(ha)

Poľnohospod. pôda
Poľnohospod.
v zastavanom
pôda
území
mimo zast. úzmia
(ha)
(ha)

Bývanie

7,24

6,54

2,54

4,00

Cintoríny

2,18

1,78

0,18

1,60

Urnový háj

1,10

0

0

0

Garáže

0,64

0,35

0,35

0

Rekreácia

0,60

0,60

0

0,60

Polyfunkčná plocha

7,45

7,30

7,30

0

Športový areál

9,90

9,50

9,50

0

TKO (sklad tuhého
komunál. odpadu)

1,80

0

0

0

IBV - Osada Farkaška

2,00

2,00

0

2,00

Cesta

0,16

0,16

0

0,16

Spolu

33,07

28,23

19,87

8,36

Charakteristika lokalít.
Lokalitty č. 1 - 2, 5, 17 - 20 sú určené pre individuálnu bytovú výstavbu. Celkom sa zaberá
7,24 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 6,54 ha, v zastavanom území 2,54 ha a mimo
zastavaného územia 4,00 ha.
Lokality č. 6 a 11 sú určené pre výstavbu základnej občianskej vybavenosti (cintoríny).
Celkom sa zaberá 2,18 ha na poľnohospodársku pôdu pripadá 1,78 ha. V zastavanom území
obce 0,18 ha, mimo zastavaného územia 1,60 ha.
Lokalita č. 6a plocha navrhovaná pre urnový háj. Celkom sa zaberá 1,10 ha
nepoľnohospodárskej pôdy v zastavanom území mesta.
Lokality č. 8 a 12 sú určené pre výstavbu garáži. Celkom sa zaberá 0,64 ha, na
poľnohospodársku pôdu pripadá 0,35 ha v zastavanom území obce.
Lokalita

č.

9 je

určená pre

výstavbu

rekreácie.

Celkom

sa zaberá 0,60

ha

poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce obce.
Lokalita č. 10 je určená pre výstavbu polyfunkčnej plochy. Celkom sa zaberá 7,45 ha, z toho
na poľnohospodársku pôdu pripadá 7,30 ha v zastavanom území obce.
Lokalita č. 13 je určená pre výstavbu športového areálu. Celkom sa zaberá 9,90 ha, z toho
na poľnohospodársku pôdu pripadá 9,50 ha v zastavanom území obce.
Lokalita č. 15 je určená pre pre individuálnu bytovú výstavbu. Lokalita pod miestnym
názvom Farkaška. Celkom sa zaberá 2,00 ha poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia
obce.
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Lokalita č. 16 je určená pre výstavbu komunikácie. Celkom sa zaberá 0,16 ha
poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce.
Podrobný prehľad o štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu na uvažovaných
lokalitách je zdokumentovaný v prílohovej tabuľke č. 1.
Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.
V zmysle nariadenia vlády SR č. 152 / 1966 Z.z., za záber poľnohospodárskej pôdy
nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990, je potrebné uhradiť odvody. V
našom prípade dochádza k záberu 8,36 ha poľnohospodárskej pôdy. Odvody za záber
poľnohospodárskej pôdy po prepočítaní sú 5 059 000 Sk
Záver.
Údaje uvedené v textovej a tabuľkovej časti vyhodnotenia sú zobrazené v grafickej prílohe v
merítku M 1 : 5000.
Podrobné prehľady, ktoré tvoria základ vyhodnotenia jednotlivých častí územia, sú uvedené
v prílohových tabuľkách:
č. 1. Súhrny prehľad o štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu
č. 2 Bilancia predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
č. 3 Vyhodnotenie odvodov v zmysle nariadenia vlády SR č. 152 /1996 Z. z.
Súhrnný prehľad o štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách
navrhovaného urbanistického riešenia ÚPN mesta Hnúšťa
Tabuľka č. 1
Číslo
Návrh
lokality funkčnej
plochy
1

IBV

2

IBV

5

IBV

6

8
9

Cintorín
Urnový
háj
Garáže
Rekreácia

10

Polyfuk

6a

Druh
Celková V zast. Mimo zast.
Celková V zastavan
pozemku vým. p. území (ha)
výmera území územia
(ha)
(ha)
(ha)
pôdy (ha)
0,80
1,50
0
3,65
0
0
1,60

0
0
0
1,75
0
0
0

0,80
1,50
0
1,90
0
0
1,60

1,10

1,10

0

0,29
0,60
7,45
0

0,29
0
7,45
0

0
0,60
0
0

ttp
ttp
ost. plocha
záhrady
ttp
ost. plocha
orná pôda

ost. plocha
ttp
orná pôda
ttp
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Mimo
zast.
územ
(ha)

Nepoľ.
pôda
(ha)

0,80
1,20
0
0,98
2,42
0
1,60

0
0
0
0,98
0,77
0
0

0,80
1,20
0
0
1,65
0
1,60

0
0
0,30
0
0
0,25
0

0

0

0

1,10

0
0,60
5,92
1,38

0
0
5,92
1,38

0
0,60
0
0

0,29
0
0
0
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11

čná
plocha +
Cintorín

12

Garáže

13

Šport

14

TKO

15

IBVFarkaška

16

Cesta

17

IBV

18

IBV

19

IBV

20

IBV

0

0

0,58
0
0,35
9,90
0
1.80

0,58
0
0,35
9,90
0
0

2,00

0

0 ost. plocha
0
0
0
0
0
1,80

2,00 ttp

0,16
0
0
0
0,10 0,10
0,35 0,35
0
0
0,09 0,09
0,75 0,30
0
0
33,07 22,26

1 -20 x

ttp
ost. plocha
ttp
ttp
ost. plocha
ost. plocha

0,16
0
0
0
0
0
0,45
0
10,81

orná pôda
ttp
záhrady
ttp
záhrady
ttp
ttp
ost. plocha
x

0

0

0

0,15

0,18
0
0,35
9,50
0
0

0,18
0
0,35
9,50
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0,40
0
0
0,40
1,80

2,00

0

2,00

0

0,07
0,09
0,10
0,27
0,08
0,09
0,60
0
28,23

0
0
0,10
0,27
0,08
0,09
0,25
0
19,87

0,07
0,09
0
0
0
0
0,35
0
8,36

0
0
0
0
0
0
0
0,15
4,84

Lokality č. 3, 4 a č.7 sú vylúčené zo záberu.
Bilancia predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
Tabuľka č.2
Číslo Celková
lokality výmera

ha
1
2
5

6
9
10

0,80
1,20
3,4

Orná pôda

Sady a záhrady

ha Kód BPEJ ha

ha

0
0

0
0

0

0 0,98

0
1,60
1,6
0
0
0,6
0
7,30 5,92

55702
55801

zast.
územie

Kód
BPEJ

0
0

Trvalé trávne porasty

ha
0
0

0
1,30
0,30
0
0

0
0
0
0
0

zast.
0,98
územie
0
0
0
0
0

5,92

0

0

115

ha

Kód
BPEJ

0,80
1,20

55702
55702

zast.
územie
0 78001
0
0
0,60 78001
0 78002
2,42

1,38

zast.
územie

Užívateľ
poľ.
pôdy

Roľ.
druž.
Klenovec
0,80 ostatní
1,20 ostatní

ha

0,77

ostatní

1.65
0
0
0,30
0,30

RD
RD
RD
RD
RD

1,38

RD
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11

0,18

0

0

0

0

0,18

12

0,35

0

0

0

0

0,35

13

9,50

0

0

0

0

9,50

15
16

2,00
0
0,16 0,07

0
0,07

0
0

0
0

2,00
0,09

17

0,10

0

18

0,35

0

19

0,09

0

0

0

0

20

0,6

0
0

0
0

0
0

0
0

Spolu

28,23 7,59

55702

zast.
0,1
územie
zast.
0 0,08
0,08
územie
0 0,10

x

7,59 1,16

x

zast.
územie
zast.
územie
zast.
územia
55702
55702

0,18

ostatní

0,35

RD

9,50

RD

2,00
0,09

ostatní
RD

0

ostatní

0,27

ostatní

0,09

ostatní

0,25
0,35

ostatní
RD

x

19,48

x

55702
55702

0,80
1,20

0
zast.
územia
zast.
0,09
územia
0,60
0 71102
0,27

1,16 19,48

Z toho lokality mimo zastav. územ.
1
2

0,80
1,20

0
0

0
0

0
0

0
0

0,80
1,20

5
1,60

55702

1,30

0

0

0

0

0

55801

0,30

0

0

0

0

0

0

0

0

0,60

78001

0,30

0

0

0

0

0

78002

0,30

0

0

0

0

2,00

55702

2,00

0,07

0

0

0,09

55702

0,09

0

0

0

0,35

71102

0,35

1,67

0

0

6,69

x

6,69

6

1,60

9

0,60

15

2,00

16

0,16 0,07

20

0,35

Spolu

55702

0

8,36 1,67

x

x

Výpočet odvodov podľa nariadeia vlády SR č. 152 /1996 Z. z. za predpokladané odňatie
poľnohospodárskej pôdy pre realizáciu urbanistického riešenia ÚPN mesta Hnúšťa
Tabuľka č.3
Číslo Druh
Dôvod
Zníž.
Predpokladané odňatie Základná Odvod
lokality poľnoh. poľnohospodárskej pôdy sadzba
zo
zníženia
odvod.
pôdy
odvodov základ. odvodov /§ 6 v %
v tis.
sadzby nar.vlády /
Celkom
z toho
Sk/ha odvodo
v v tis
Sk
v ha
BPEJ
v ha
1

ttp

0,80

55702

0,80

1306
116

1045

IBV

50

Celkový
predpoklad
aný odvod
za
odnímanú
poľnohosp
od. pôdu v
Sk
522 500
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2
5

ttp
ttp

6

orná p.

9

ttp

15

ttp
orná p.
ttp
ttp

16
20
Spolu

poľnoh
pôda

1,20
1,65
1,60
0
0,60
0
2,00
0,07
0,09
0,35

55702
78001
55702
55801
78001
78002
55702
55702
55702
71102

1,20
1,65
1,30
0,30
0,30
0,30
2,00
0,07
0,09
0,35

1306
50
1306
103
50
50
1306
1306
1306
2510

1567
82
1698
31
15
15
2612
91
117
878

IBV
IBV

50
50

IBV

50

IBV

50

783 500
41 000
1698 000
31 000
15 000
15 000
1306 000
91 000
117 000
439 000

8,36

x

8,36

x

x

x

x

5059 000

Poznámka: Podľa nariadenia vlády SR č. 152/1996 Z.z. zo 7. mája 1996 sa základné
sadzby odvodov znižujú o 50 % v zmysle § 6 pri výstavbe rodinných domov, nachádzajúcich sa
mimo zastavaného územia k 1.1. 1990.

Q.

KOMPLEXNE HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Územný plán mesta Hnúšťa je svojim obsahom a rozsahom vyhotovený v zmysle zákona
č. 237/2000 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 55/2001. Zaoberá sa všetkými problémami života
mesta, mapuje urbanistickú štruktúru, environmentálnu situáciu, demografiu, úroveň bývania,
stav občianskeho vybavenia, zamestnanosť, sociálnu infraštruktúru, dopravný systém, technickú
infraštruktúru, výrobné kapacity, ekonomickú situáciu, športovú a rekreačnú vybavenosť a
kultúrne dedičstvo. Navrhuje riešenie najvypuklejších problémov mesta a rieši rozvoj mesta v
budúcich 15. rokoch na princípe trvalo udržateľného rozvoja.
V rozvoji ekonomickej situácie vychádza zo silnej základne ťažobných a výrobných
areálov, ktoré sú v súčasnom období v útlme, majú však významný nadregionálny potenciál pre
oživenie ekonomických aktivít, ktoré prinesú nové pracovné príležitosti a naviažu na seba rozvoj
služieb, zvýšenie životnej a kultúrnej úrovne obyvateľov mesta.
Osobitnú pozornosť venuje stavu a návrhu zlepšenia stavu životného prostredia mesta a
jeho katastrálneho územia.
V rozvoji rekreácie a turizmu preberá rozvojové aktivity mikroregiónu Sinec, Gotickej cesty
a cezhraničnej spolupráce so severomaďarskými župami.
Pri realizácii navrhovaných rozvojových aktivít počíta so zvýšenými príjmami mesta v
rámci prechodu kompetencií a financovania na samosprávy, s príjmami z predvstupových i
povstupových fondov EU.
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Územný plán je spracovaný s rešpektovaním princípu trvalo udržateľného rozvoja.
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ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA HNÚŠŤA
1. ZÁSADY

A

REGULATÍVY

PRIESTOROVÉHO

USPORIADANIA

A

FUNKČNÉHO

OBMEDZUJÚCICH

A

VYLUČUJÚCICH

PODMIENOK

VYUŽITIA ÚZEMIA
2. URČENIE

PRÍPUSTNÝCH,

VYUŽITIA PLÔCH, INTENZITY ICH VYUŽITIA
3. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA
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1.

ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO

VYUŽITIA ÚZEMIA

Záväzné regulatívy z ÚPD vyššieho stupňa
•

podporovať všestranný rozvoj mesta Hnúšťa ako lokálneho centra osídlenia v rámci
Hnúštiansko -Tisoveckého ťažiska osídlenia

•

vytvárať územnotechnické predpoklady pre rozvoj hospodárskych aktivít v riešenom území
smerujúcich hlavne na rozvoj pracovných príležitostí a tým znižovať vysokú
nezamestnanosť, ktorá je v okrese R.Sobota

•

vytvárať územnotechnické predpoklady pre oživenie útlmovej priemyselnej výroby, pre
oživenie ťažby a spracovania surovín za podmienok ochrany prírody, krajiny a
neznečisťovania životného prostredia

•

pri územnoplánovacej činnosti v riešenom území rešpektovať typovú a funkčnú
charakteristiku sídla Hnúšťa ako lokálneho centra osídlenia umiestneného vo výraznom
údolnom priestore sútoku riek Klenovskej Rimavy a Tisovskej Rimavy so špecifickým
nárastom do okrajových miestnych častí umiestnených v údolných a náhorných polohách

Regulatívy urbanistické:
•

Zachovať kompaktnú urbanistickú formu jadrového územia mesta a dokompletovať
obytnú zástavbu pozdĺž severného a západného okraja zastavaného územia a
rekonštrukciou existujúcich domov v zastavanom území.

•

Dobudovať územie Hnúšťa -- Kolónia bytovými domami a objektami vyššej a základnej
občianskej vybavenosti. Na západnom okraji územia v časti Hliny dostavať voľné parcely
rodinným domami.

•

Výrobnú zónu medzi riekou Rimava a cestou M/531 rozvíjať v existujúcich hraniciach. Pre
podnikateľské aktivity využiť voľné plochy v okolí areálu Technických služieb.

•

Rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia v častiach Polom, Brádno, Hačava
(pôvodná obec), Likier charakterizujúce špecifický región, typické formy hospodárskych
aktivít obyvateľstva, väzby sídla s prírodným prostredím

•

Za jadro územia mesta Hnúšťa považovať kompaktnú zástavbu vymedzenú na severe
úzkym hrdlom doliny Rimavy (v mieste cintorína), na západe areálom miestneho priemyslu
v doline Klenovskej Rimavy a zastavanými východne orientovanými svahmi doliny včítane
časti Kolónia až po súčasnú nemocnicu na juhu.

•

Z východnej strany za jadro územia považovať obytný súbor na nábreží Rimavy až po
športový areál za cestu na Brádno a ďalej po súčasnú cestu II/531 a ochranný pás zelene,
ktorá oddeľuje obytnú zástavbu (Kolónia) od priemyselného areálu (SLZ CHÉMIA a.s.

Hnúšťa a Prvá T-GUM Hnúšťa s.r.o.)
•

Vymedzené jadrové územie mesta v prvom poradí výstavby intenzifikovať, dobudovať
(regulatívy v ďalšej časti) a podľa potreby územného rozvoja mesta rozširovať v severnej
časti okolo Klenovskej Rimavy a v strednej časti na západe v priestore terajšej IBV (Za
humnami)

•

Nerozširovať súčasnú zástavbu časti Kolónia okrem doplnenia chýbajúcej zástavby v páse
od kolkárne a kultúrneho domu. V časti Kolónia je neprípustné rozširovať zástavbu
mestského jadra smerom východným (predovšetkým obytné funkcie) do pásu mestskej
zelene súbežne so štátnou cestou

•

Severnú časť vymedzeného jadra mesta Hnúšťa považovať za centrálnu mestskú zónu centrum mesta. Hranicu centra tvorí súčasná križovatka a št. cesta II/526 v smere na
Klenovec (presnejšie vymedzenie viď výkres č. 3a)

•

Centrum mesta intenzifikovať z hľadiska priestorovej štruktúry, výškové zónovanie
zástavby z hľadiska polyfunkčnosti a prioritnej potrebe umiestňovania zariadení s
nadmestským a mestským významom v správe, obchode a službách. Centrum mesta
prednostne komplexne dobudovať s nárokmi na zvýšenie urbanistickej, architektonickej a
celkovej estetickej úrovne všetkých plôch a funkčných častí (námestia, ulice, parky,
nábrežia, obytné zóny...)

•

Z hľadiska urbanistickej kompozície dodržať a podporovať kompozíciu zástavby jadra
mesta v tvare písmena Y približne okolo sútoku Klenovskej a Tisovskej Rimavy

•

Štruktúru zástavby mesta, pri návrhu dostavby voľných nezastavaných medzier pri
intenzifikáciách zástavby a pri alternatíve rozširovania zastavaného územia mesta,
podriadiť súčasným znakom a tvarom zástavby (pôvodné trasy, uličky, nábrežia) a
podriadiť konfigurácii terénu. Zároveň akceptovať potrebu prevetrávania urbanistických
štruktúr

•

Priestorovú kompozíciu zástavby v jadrovom území mesta založiť na akceptovaní
súčasných prirodzených krajinných dominánt a dominánt kostolov. Výškové zónovanie
podriadiť týmto dominantám a harmonickému prechodu od súčasnej výškovej zástavby
obytných blokov k nízkym formám okrajovej individuálnej zástavbe. Rovnako akceptovať
harmonický prechod zástavby do otvorenej krajiny (zníženou podlažnosťou)

•

V miestnej časti Likier z urbanistického a funkčného hľadiska je prípustná modernizácia,
prestavba a dostavba nízkopodlažnej obytnej zástavby na voľných plochácgh zastavaného
územia

•

Priestor východne od št. cesty II/531 medzi športovým areálom a časťou Likier ďalej
rozvíjať, modernizovať a prestavovať pre prioritné funkcie priemyselnej výroby a pre
umiestnenie ďalších možných hospodárskych aktivít, skladových plôch a priemyselného
parku. Ďalší rozvoj tohto funkčného priestoru podriadiť kritériám eliminovania nepriaznivých
vplyvov na ŽP

•

Hľadať možnosti asanovania nefunkčných vysokých komínov vo vnútri priemyselného
areálu, ktoré sú neakceptovatelnými estetickými i funkčnými závadami v riešenom území

•

Južnú časť riešeného územia pri ČOV v údolnej polohe Rimavy rozvíjať polyfunkčne s
možnosťou umiestňovania dopravných, technických, prípadne skladových priestorov.
Navrhované zariadenia doplniť o krajinno-ekologické plochy vo väzbe na rieku Rimavu a
na okolitú stromovú zeleň obidvoch svahov Rimavy.

•

Priestor západne od jadra Hnúšte v údolí Klenovskej Rimavy, časť Maša ďalej rozvíjať
polyfunkčne so zachovaním obytných štruktúr, drobných výrobných štruktúr, miestneho
obslužného priemyslu a poľnohospodárskej produkcie. V tomto páse zachovať hodnotnú
brehovú ekostabilizačnú zeleň (regulatívy uvedené ďalej).

•

Údolný priestor medzi pôvodnou obcou Hačava a jadrom mesta Hnúšťa je určený pre
polyfunkčne využitie. Severne od zastavaného územia centra sa navrhuje plocha pre
alternatívne umiestnenie technického parku náväzne na dopravnú, technickú infraštruktúru
a na areály miestneho priemyslu. V priestore Mútnik až Hačava - Skálie je prioritná funkcia
v ťažbe a spracovaní magnezitovej suroviny. Obytnú funkciu v tomto priestore nie je možné
rozvíjať, len prenechať a rekonštruovať pohotovostné byty západne od magnezitky.

•

Miestnu časť Hačava ponechať pre prevládajúcu obytnú funkciu individuálnej
nízkopodlažnej výstavby s možnosťami drobnej remeselnej a poľnohospodárskej výroby.
Mimo koridor preložky štátnej cesty II/531 umožniť dostavbu rodinných domov v prielukách
a modernizáciu bytového fondu

•

Miestne časti Polom a Brádno ponechať pre polyfunkčne využitie s hlavnými funkciami
prímestskej rekreácie, resp. agroturistíky a bývania formou individuálnej nízkopodlažnej
výstavby. Podporovať všetky formy modernizácie zastaralého bytového fondu, prestavby
na rekreačné a drobné remeselné prevádzky

•

Ostatné plochy riešeného územia, ktoré sa nachádzajú mimo údolných prevažne
urbanizovaných polôh Klenovskej a Tisovskej Rimavy a mimo uvedených miestnych častí
-plnia funkcie lesnej a poľnohospodárskej výroby s možnosťou doplnenia vybratých plôch
pre rekreáciu. Ďalší rozvoj a využitie týchto plôch je nutné podriadiť nadradeným
požiadavkám na zabezpečenie krajinno-ekologickej stability, regenerácie kontaminovanej
pôdy, resp. celkovému zlepšeniu životného prostredia

2.

URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH A VYLUČUJÚCICH PODMIENOK

VYUŽITIA PLÔCH, INTENZITY ICH VYUŽITIA

Jadrové územie mesta:
Prípustná je dostavba voľných plôch bytovými domami, alebo objektami s funkciou
občianskej vybavenosti a prestavba vo výškovom zónovaní susednej vyššej zástavby. Prípustná
je dostavba nízkopodlažnou zástavbou v okrajových polohách na voľných plochách medzi
súčastnými rodinnými domami.
Prípustné je podporovať intenzifikáciu centra mesta modernizáciu, rekonštrukciu staršej
zástavby a predovšetkým objektov s vyššou historickou hodnotou. Nutná je údržba objektov
zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok SR. Prípustné je rozširovanie súčasného
zastavaného územia mesta po vyčerpaní voľných prieluk v rámci zastavaného územia.
Obmedzuje sa v jadrovom území mesta umiestňovať také prevádzky (dopravné, skladové,
výrobné), ktoré je vhodné umiestňovať mimo obytných zón a mimo centra mesta, aj keď by
priamo neprodukovali látky znečisťujúce ŽP.
V jadrovom území mesta sa vylučuje umiestňovať výrobné prevádzky a zariadenia, ktoré
by negatívne ovplyvňovali ŽP a obytné prostredie, napr. (chov hospodárskych zvierat, spaľovne
odpadov, autodielne, klampiarske, lakírnicke dielne, veľkosklady, drevárske dielne, útulky zvierat
a iné).
V priestore mestskej parkovej zelene včetne izolačného pásu zelene západne od SLZ
CHÉMIA a.s. sa nepripúšťa umiestňovať obytnú zástavbu, rozsiahlu občiansku vybavenosť, alebo
väčšie výrobné objekty a školské zariadenia.
Pri akomkoľvek stavebnom zásahu (dostavby, prestavby) nesmie byť znížená výmera
zelene a parkov v dotknutej lokalite. Sadovnícke úpravy musia byť súčasťou stavebných zásahov.
V

ochrannom

pásme

cintorínov

a

kultúrno-historických

stavieb

sa

nedovoľuje

umiestňovanie žiadnych nových objektov, alebo zriaďovanie prevádzok v pôvodných objektoch,
ktorá by bola nevhodná z hygienických, estetických a etických dôvodov (hlučné zábavné lokály,
chov zvierat a pod.)
V ochranných pásmach vedení inž. sietí je každá činnosť podriadená súhlasu správcu
týchto zariadení. V ochrannom pásme navrhovaných dopravných stavieb sa nedovoľuje
umiestňovať trvalé objekty.
Časť Likier
Prípustná je modernizácia, rekonštrukcia pôvodného bytového fondu v rodinných domoch
a občianskych zariadení s nadstavbou najviac jedného podlažia , alebo využitia podkrovia.
Prípustný je drobnochov hospodárskych zvierat pri dodržaní hygienických, veterinárnych,
požiarnych podmienok.

Neprípustná je nová výstavba ubytovní, bytových domov, školských zariadení.
Časť Maša
Prípustná je modernizácia, prestavba a dostavba nízkopodlažnej obytnej zástavby na
voľných plochách súčasne zastavaného územia alebo na voľných plochách záhrad a pasienkov v
kontakte so súčasnou zástavbou. Prípustná je modernizácia drevovýroby za podmienky
hygienického odčlenenia od obytných objektov a vyriešenie možných negatívnych vplyvov na ŽP.
Obmedzený je chov hospodárskych zvierat, zriaďovanie výrobných drobných zariadení.
Vylučuje sa rozsiahle rozširovanie zastavaného územia a budovanie objektov nad tri
nadzemné podlažia.
Priestor medzi jadrom mesta Hnúšťa a pôvodnou obcou Hačava - priestor ťažby a
spracovania magnezitu
Prípustná je ťažba a spracovanie magnezitu, modernizácia výrobných hál a
prevádzkových objektov, asanácia nepotrebných schátralých objektov vo výrobných areáloch,
sanácia narušenej krajiny v okolí magnezitky a na skládkach odpadných surovín. Pripúšťa sa
dobudovanie areálov dopravných zariadení, areálov miestneho priemyslu a vybudovanie nového
areálu technického parku nad jadrom mesta v údolnej nive Rimavy medzi železnicou a štátnou
cestou.
V danom priestore nie je prípustné rozširovať novú bytovú výstavbu, ani realizovať
nadstavby a prístavby existujúcich pohotovostných bytov západne od magnezitiek. Nie je
prípustné navrhovať školské zariadenia, zdravotnícke liečebné a iné prevádzky, kde sa vyžaduje
čisté neprašné a nehlušné prostredie.
V danom priestore nie je prípustné umiestňovať žiadne objekty do ochrannýuch pásiem
inžinierskych sietí, železnice a do koridoru navrhovanej preložky štátnej cesty.
Vzhľadom na kontamináciu pôdy v riešenom území je obmedzené využívanie
poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodársku rastlinnú výrobu. Obmedzené je lúčnopasienkárske využívanie PPF. Využívanie pre veľkoplošné obilninárske orné pôdy sa úplne
vylučuje.
V tomto priestore sa vyžaduje realizovať v zmysle spracovaného Bioprokejtu Hnúšťa Hačava - Tisovec delimitácie pôdneho fondu z PPF do LPF a ďalšie opatrenia ekostabilizačného
významu akými sú výsadby izolačnej zelene ponechanie interakčných pásov medzi biokoridormi a
biocentrami.
Prípustná je dostavba osady Farkaška vo forme bytov pre ekonomicky slabšie rodiny
Miestna časť Hačava - pôvodné zastavané územie obce
Prípustná je dostavba zastavaného územia nízkopodlažnou bytovou zástavbou na voľných
plochách, modernizácie, rekonštrukcie objektov okrem ochraných pásiem a koridoru pre preložku

štátnej cesty. Prípustná je dostavba objektov pre drobnochov hospodárskych zvierat za
podmienok úplnej hygienicky nezávadnej likvidácie exkrementov a odpadov, ktoré pri takomto
chove budú vznikať. Nutný je súhlas orgánov mesta, hygieny a veterinárnej správy.
Prístupné je zriaďovať drobnú remeselnú výrobu a s tým spojené skladové priestory,
menšie poľnohospodárske farmy s využívaním územia severne od časti Hačava, ktoré je na okraji
kontaminovanej zóny.
Neprípustné je vytvárať nové výškové dominanty v krajine budovaním objektov, ktoré by
prekračovali pôvodnú výškovú hladinu zástavby o dve a viac podlaží.

Miestne časti Polom a Brádno
Prípustná je dostavba objektov na voľné nezastavané plochy prestavby, modernizácie
pôvodnej zástavby na obytné, občianske funkcie, rekreačné funkcie, prípadne na drobné
remeselné, výrobné dielne a prevádzky.
Doporučuje sa podporovať všetky aktivity, ktoré by vytvárali podmienky a materiálnu
základňu pre rozvoj agroturistiky, dlhodobej alebo prímestskej rekreácie.
Prípustné

je

vytváranie

drobnochovu

hosp.

zvierat,

resp.

malých

rodinných

poľnohospodárskych fariem za podmienok plnej hygienickej nezávadnej likvidácie exkrementov a
odpadov.
Neprípustné je umiestňovanie veľkých priemyselných areálov poľnohospodárskych
veľkofariem a iných areálov a objektov, ktoré by svojou prevádzkou negatívne ovplyvňovali
životné prostredie, vidiecky charakter týchto častí a prioritný zámer vytvárania rekreačných funkcií.
Pri realizácii územného plánu obce Hnúšťa zabezpečiť:
•

aby nedošlo k drobeniu pozemkov a k vytváraniu poľnohospodársky nevyužiteľných
medziplôch

•

prístup poľnohospodárskym mechanizmom na priľahlé poľnohospodárske pozemky

•

aby nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy

•

zabezpečiť skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej z PPF
bezprostredne pred realizáciou výstavby na podklade bilancie skrývky humusového
horizontu poľnohospodárskej pôdy a v prípade dočasného odňatia zabezpečiť
rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy na podklade projektu (plánu) spätnej rekultivácie

3.

ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA

•

Územnoplánovacou činnosťou a podľa možnosti aj ekonomickými motivačnými spôsobmi
podporovať znovuoživenie spoločenského a kultúrneho života v meste a tým vytvárať
podmienky pre ďalší rozvoj občianskej vybavenosti.

•

Doplniť chýbajúce zložky občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry v meste, hlavne
zariadenia školstva pre zaostalé a sociálne neprispôsobivé deti, dom opatrovateľskej
služby a dom dôchodcov, charitatívne zariadenie pre bezdomovcov.

•

Vytvárať územno-technické predpoklady na vytvorenie (doplnenie) zariadení základnej
zdravotníckej starostlivosti so zameraním na prevenciu a na včasnú diagnostiku závažných
ochorení.

•

Rozširovať sieť a štruktúru zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb.

•

Vytvárať územnotechnické predpoklady na zriaďovanie resocializačných stredísk na
poskytovanie poliečebnej starostlivosti.

•

Zariadenia občianskej vybavenosti nadmestského významu a celomestského významu
prednostne umiestňovať v centrálnej mestskej zóne mesta, využívať pri tom hlavne objekty
s historickej hodnotou a objekty občianskych zariadení v súčasnosti nevyužívaných.

•

Prípustné je vytváranie drobných a menších zariadení občianskej vybavenosti v obytných
objektoch včítane rodinných domov za podmienky neznečistenia životného prostredia,
zabezpečenia dopravného sprístupnenia včítane parkoviska pre zákazníkov.

•

Umiestnenie navrhovaného domu dôchodcov a pavilónu opatrovateľskej služby uvažovať
v časti Kolónia nadväzne na súčasnú nemocnicu.

•

Umiestnenie tried pre rómske deti sa navrhuje v časti Kolónia nadväzne na súčasnú školu.

•

V obytných objektoch sa nepripúšťa zriaďovať zariadenia občianskeho vybavenia, ktoré by
svojou prevádzkou, alebo produkujúcimi odpadmi, hlukom znehodnocovali obytné
prostredie a znižovali obytnú pohodu v danej lokalite.

•

V častiach mesta, kde je pretrvávajúce zhoršenie životného prostredia - údolie Rimavy v
časti Hačava - Hnúšťa, okolie SLZ CHÉMIA a.s. zo západnej až južnej strany, sa
nepripúšťa zriaďovať občianske zariadenia zo zvýšeným nárokom na kvalitu životného
prostredia a zariadenia s možnosťou zhromažďovania sa veľkého počtu občanov.

4. ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA
ÚZEMIA
•

Vytvoriť územnotechnické podmienky pre navrhovanú realizáciu preložky št. cesty II/531
Tisovec - R. Sobota a napojenia na štátnu cestu II/526 mimoúrovňovou križovatkou v
lokalite Varta v smere na Brádno. Preložka cesty II/531 sa uvažuje od južného okraja
katastrálneho územia po východnom okraji zastavaného územiasúbežne so železničnou
traťou a čiastočne po západne orientovaných svahoch priľahlých vyvýšenín. Na severnom
okraji sa preložka napája na pôvodné teleso št. cesty v lokalite na Skalke. V určenom
koridore preložky št. cesty II/531 nieje prípustné umiestňovať žiadne objekty a technické
zariadenia.

•

Vytvoriť územnotechnické podmienky pre preložku cesty II/531 v severnej časti územia
okolo miestnej časti Hačava. Preložka sa výhľadovo uvažuje od hospodárskeho dvora pod
časťou Hačava po východnom okraji zástavby pôvodnej obce Hačava. V tomto koridore nie
je prípustné umiestňovať žiadnu novú výstavbu.

•

Vytvoriť územnotechnické podmienky pre severný obchvat jadrového územia mesta pre
dopravné napojenie št. cesty II/526 v smere do Klenovca. Obchvat je čiastočne
zrealizovaný približne po cestu k domu smútku východne od cintorína. V predmetnom
koridore (viď grafickú časť) nieje prípustné umiestňovať žiadnu novú výstavbu.

•

Vybudovať nové dopravné sprístupnenie priemyselného areálu Prvá T-GUM Hnúšťa s.r.o.
zo severovýchodnej strany od autobusovej stanice a z cesty III/52614 v smere na Brádno.
Pre toto dopravné napojenie je potrebné vytvoriť dopravný koridor popri toku Rimavy
východne od areálu kúpaliska.

•

Dobudovať systém miestnych komunikácií na západnom okraji časti Kolónia, zabezpečiť
prepojenie týchto obytných zón aj zo severnej strany a vytvoriť dopravné podmienky pre
ďalšiu výstavbu. V trasách navrhovaných miestnych komunikácií nie je prípustné umiestniť
žiadne objekty.

•

Vytvoriť územnotechnické podmienky pre vybudovanie malých ČOV v Hačave, Polome a v
Brádne.
a. Za prioritu považovať vymiestnenie trasy cesty II/531 zo zastavaného územia mesta. V
súlade s ÚPN-VÚC Banskobystrického kraja vybudovať preložku tejto cesty na východný
okraj zastavaného územia v súbehu so železničnou traťou. Vyriešiť napojenie a križovanie
s cestou II/526.
b. Zrealizovať odstránenie bodových a líniových závad na komunikačnej sieti mesta,
včítane chýbajúcich komunikačných prepojení medzi jednotlivými okrskami.
c. Zrealizovať trasu prepojenia ciest II/526 a II/531 severným okrajom mesta ponad
cintorín.
d. Postupne realizovať rozšírenie odstavných plôch a garáží. Pre funkciu garáží využiť aj

vhodné existujúce opustené objekty.
e. Zlepšiť komunikačné sprístupnenie a miestne kominikácie častí, Brádno, Hačava a
Polom a častí Likier a Maša.
f. Dobudovať autobusové nástupište (zastrešenie) a autobusové zastávky.
g. Križovanie ciest s traťou ŽSR riešiť v zmysle príslušných zákonov (zákon o dráhach,
cestný zákon).
h. Akékoľvek počiny v ochrannom pásme železničnej dráhy (60 m od osi krajnej koľaje)
prerokovať so správcami železničných zariadení.
i. Prednostne dobudovať odvádzanie a čistenie odpadových vôd z obytných zón mesta,
j. Postupne, podľa potreby realizovať rozšírenie vodovodnej siete, elektrickej rozvodnej
siete, plynovodu, telekomunikačných a informačných sietí a príslušných zariadení, do
všetkých častí riešeného územia, kde je riešená nová výstavba, alebo je navrhnuté
zvýšenie existujúcich kapacít bývania , služieb a ďalších funkcií.
•

zabezpečiť čo najrýchlejšie uvedenie ČOV mesta Hnúšťa do trvalej prevádzky a
maximálne zamedziť vypúšťaniu nečistených komunálnych vôd z existujúcej verejnej
kanalizácie mimo objekt tejto ČOV

•

doriešiť čo najskôr vybudovanie kanalizačnej siete v lokalitách, kde doteraz nebola a len
pokiaľ ich nebude možné prepojiť na verejnú kanalizáciu s koncovkou v ČOV mesta
Hnúšťa, zabezpečiť ich samostatné čistenie minimálne dvojstupňové a zohľadňujúce
emisno-imisné požiadavky NV SR č. 491/2002 Z.z.

•

pripustiť akúkoľvek intenzifikáciu či výstavbu a rekonštrukciu v existujúcich výrobných
areáloch len pri zabezpečení adekvátnej ochrany všetkých zložiek životného prostredia
vrátane vôd, brať ohľad aj na podmienky uložené jednotlivým producentom vypúšťaných
vôd (vrátane banských) po preskúmaní povolení na vypúšťanie vôd do povrchových vôd v
zmysle § 77 a § 17 vodného zákona č. 184/2002 Z.z.,

•

v rámci priemyselného parku doriešiť existujúci nevyhovujúci systém odvádzania a čistenia
vôd (vrátane rekonštrukcie kanalizačnej siete a osadenia potrebných predčistiacich
zariadení) v areáli SLZ CHÉMIA a.s. + Prvá T- GUM HNÚŠŤA s.r.o.

•

pri rekultivácii ťažbou zdevastovaných lokalít riešiť v maximálnej možnej miere
prinavrátenie podzemných vôd, resp. ich uviesť do ekologicky únosného stavu,

•

zabezpečiť, aby projektové dokumentácie riešiace detailne vyššie uvedené problémy boli
vopred a včas predložené k prerokovaniu správcovi povodia (SVP š.p. OZ Povodie Hrona
Banská Bystrica).

5.

ZÁSADY A REGULATÍVY PRE ZACHOVANIE KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT,

PRE OCHRANU A VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV, PRE OCHRANU PRÍRODY A
TVORBU KRAJINY, PRE VYTVÁRANIE A UDRŽIAVANIE EKOLOGICKEJ STABILITY,
VRÁTANE PLÔCH ZELENE

Národné kultúrne pamiatky na území mesta
Č.
1.
2.
3.
4.
5.

Názov pamiatkového objektu a
miesto
Pomník J. R. Francisciho – Hnúšťa
(0) - vo vlastníctve mesta Hnúšťa
Dom pamätný revol. NV s pamätnou
tabuľou – Hnúšťa
(74) - vo vlastníctve mesta Hnúšťa
Vila Petrivalského - Hnúšťa (385)
Kaplnka pohrebná - Hnúšťa (153) - vo
vlastníctve rím. kat. cirkvi
Hrob M. Hrebendu na cintoríne Hačava - vo vlastníctve mesta Hnúšťa

Parcelné
číslo

ČÍSLO
Vlastník (správca)
ÚZKP SR

10

1047/0

mestský úrad

4

3481/1-2

mestský úrad

375

11262/0

mestský úrad

963

2614/0

mestský úrad

1142

1045/10

mestský úrad

Pozn.: Poloha národných kultúrnych pamiatok je vyznačená na výkresoch č. 3a a 3b.
Opatrenia na zachovanie a priebežnú údržbu kultúrnych pamiatok:
- Všetky pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR chrániť v ich
pôvodnej podobe, zabezpečiť ich priebežnú údržbu a akýkoľvek zásah do ich hmotnej
podstaty konzultovať s orgánom pamiatkovej starostlivosti
- Pripraviť rozšírenie zoznamu kultúrnych pamiatok o ďalšie objekty tvoriace kultúrne
dedičstvo mesta (najmä kostoly v Hnúšti, Likieri, Hačave, Brádne a v Polome).
- Vymedziť hranicu historického jadra mesta v súlade s vyznačenou hranicou vo výkrese č
3 a všeobecne záväzným nariadením Mestského zastupiteľstva vyhlásiť regulatívy na
všetku činnosť v ňom.
- Prekonzultovať zámery ochrany kultúrnych pamiatok a ďalších objektov pamiatkového
záujmu a ich prostredia (kostolov a technických historických diel) s orgánmi štátnej
pamiatkovej starostlivosti
- Stavebník/investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce (líniové stavby, budovanie
komunikácií, bytová výstavba atď.) je povinný vyžiadať si od Archeologického ústavu SAV
v Nitre už v stupni projektovej prípravy, resp. územného konania konkrétne stanovisko k
plánovanej stavebnej akcii, vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk
Opatrenia pre zachovanie a zvýšenie ekologickej stability územia:
Ekostabilizačná krajinná vegetácia je viazaná v riešenom území v dvoch polohách:

1. Základnú os tvoria brehové porasty vodných tokov Klenovská Rimava a Tisovecká Rimava,
v mnohých prípadoch prepojených na rozptýlenú mimolesnú stromovú a kríkovú vegetáciu.
Plní funkciu ekostabilizačnú, hygienickú, bariérovú (plochy južne a severne od Mútníka),
ale aj estetickú
2. Ekostabilizačná krajinná vegetácia na styku so zastavaným územím Hnúšťa a Hačava plní
funkciu hygienickú, bariérovú, rekreačnú ale aj estetickú. Podobne aj pre miestne časti
Polom a Brádno
3. Osobitnú pozornosť venovať výsadbe krajinnej vegetácie v m. č. Mútnik a Skálie - v
ťažobných priestoroch, na haldách a v celom zdevastovanom území. Ekostabilizačné
opatrenia realizovať na základe podrobného projektu, ktorý bude riešiť aj nové využitie
územia pre šport a rekreáciu.
4. Posilniť dosadbou pás vzrastlej vegetácie pozdĺž výrobného areálu SLZ CHÉMIA a. s. v
časti Kolónia s izolačnou a ekostabilizačnou funkciou. Ponechať v ňom v obmedzenej
miere možnosť umiestnenia objektov drobných služieb.
5. Vlastník, prípadne nájomca pozemkov patriacich do poľnohospodárskeho fondu (PPF) je
povinný vykonávať také agrotechnické opatrenia, ktoré zaručujú ochranu a obnovu
prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy. Spôsob využívania PPF musí
zodpovedať prírodným podmienkam v danom území, zaručovať funkčnú spätosť
prírodných procesov v krajinnom priestore a nesmie ohrozovať ekologickú stabilitu územia.
6. Osobitne chrániť popľnohospodársku pôdu najlepšej kvality zaradenú podľa kódu
bonitovanej pôdnoekologickej jednotky do kvalitatívne najlepších troch skupín
poľnohospodárskych pôd. Doriešiť realizáciu ďalšej etapy skládky na nie nebezpečný
odpad, ktorej prevádzkovatelorn sú TSM Hnúšťa.
7. Zrealizovať oplotenie okolo chráneného stromu Katalpa.

6.

ZÁSADY A REGULATÍVY PRE STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prioritne realizovať opatrenia zo schváleného Bioprojektu Hnúšťa - Hačava, ktoré
neboli doteraz z rôznych dôvodov zrealizované. Ide najmä o bezodkladnú realizáciu
rekultivácie územia ovplyvneného ťažobnou činnosťou. Pred spracovaním projektovej
dokumentácie na rekultiváciu územia vykonať monitoring v rozsahu potrebnom na správne
navrhnutie nápravných opatrení.
- Udržať súčasný trend vývoja produkcie základných znečisťujúcich látok
emitovaných do ovzdušia, a tým znížiť percento poškodenia asimílačných orgánov
drevín. Skvalitnením povrchu vozoviek a zvýšením ich čistoty znížiť súčasné
hodnoty znečisťovania ovzdušia polietavým prachom
- Urýchlením realizácie mestskej čistiarne odpadových vôd v Hnúšti znížiť enormné
znečistenie Rimavy v dôsledku absencie čistiarní odpadových vôd v sídlach
ležiacich pozdĺž toku a nedostatočné čistenie priemyselných a poľnohospodárskych
odpadových vôd.
- Vo vodnom hospodárstve a v nakladaní s vodami dôsledne postupovať podľa
zákona NR SR č. 184/2002 Z.z. o vodách z 19.2.2002 (platnosť zákona je od 1. júla
2002.)
- Aplikáciou najnovších vedeckých poznatkov prispieť k urýchleniu
znižovania koncentrácie znečisťujúcich látok v pôdnom fonde.
- Výsadbou vhodných drevín na ťažbou zdevastovaných plochách k zvýšeniu
ekologickej stabilite i k zlepšeniu estetickej kvality krajiny.
- Urýchlením realizácie preložky cesty II/531 mimo zastavané územie znížiť hladinu
hluku v centrálnej časti mesta i ostatné nepriaznivé vplyvy tranzitnej dopravy na
obytné územie mesta, (v súlade s Nariadením vlády SR č. 40/2002 o ochrane zdravia
pred hlukom a vibráciami.)
- Priemyselnú výrobu rozvíjať na území existujúcich výrobných areálov. Postupne
ich rekonštruovať a zavádzať technológie bez negatívneho vplyvu na životné
prostredie. Prípustné sú len výrobné činnosti s uzatvoreným výrobným cyklom a s
výrobnými postupmi, ktoré neprodukujú nebezpečné odpady.
- Dôsledne dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 17/2001 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, navrhnúť jeho
využitie ako druhotných surovín a likvidáciu nezužitkovateľnej zložky odpadu.
- Vykonať zhodnotenie aktuálneho stavu odpadového hospodárstva v riešenom
území. Venovať sa prípadnému výskytu opustených skládok a ďalších starých
environmentálnych záťaží v riešenom území. Riešiť odstránenie, resp. rekultiváciu
opustených skládok a funkčné využitie týchto plôch.

- Riešiť spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (z domácností a
reštaurácií, z údržby verejnej zelene atď.) vo vzťahu k potrebe znižovania množstva
týchto odpadov ukladaných na skládky.

7.

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA MESTA

Zastavané územie mesta sa skladá z týchto samostatných častí:
- Hnúšťa - Likier
- Maša
- Hačava
- Mútník - Skálie
- Brádno
- Polom
Zastavané územie Hnúšťa - Likier je vymedzené z východnej strany telesom železničnej trate
Jesenské - Brezno, zo severnej strany poľnou cestou s mostom naprieč údolnou nivou Klenovskej
Rimavy severne od nepomenovaného potoka zo Štepovho vrchu, lomí sa smerom severným
pozdĺž cesty II/531, po 150 m. sa lomí na západ a po 170 m. na juh po západnom okraji areálu
SAD, po 400 m. sa lomí na východ, po150 m. dosahuje cestu II/531, lomí sa na juh, po 250 m. sa
lomí na západ, opisuje technický areál Lesov SR, niekoľkokrát sa lomí smerom na západ po
okrajoch záhrad, na západnom okraji rodinnej zástavby sa lomí na juh, križuje cestu II/526,
obieha zo západnej strany areál technických služieb, niekoľkokrát sa lomí a pokračuje smerom
južným, po 300 m. sa lomí na juhuzápad, opisuje zo západnej strany areál poľnohospodárskeho
družstva, vracia sa smerom východným, lomí sa na juh a s malými zmenami smeru prebieha po
západnom okraji súboru rodinných domov v časti Kolónia, od rohu pozemku nemocnice prebieha
smerom južným pozdĺž prístupovej komunikácie k elektrickej rozvodni v lokalite Hŕbok, opisuje zo
západnej a južnej strany časť Likirer a areál učilišťa, po dosiahnutí cesty II/531 sa pozdĺž nej lomí
na sever, po 200 m. sa lomí na východ, dosahuje tok Rimavy, lomí sa na sever pozdĺž rieky, po
250 m. sa lomí na východ a v priestore železničnej zastávky Likier dosahuje východiskový bod
východnej hranice.
Navrhnuté je rozšírenie zastavaného územia pozdĺž celej východnej hranice o pás
široký cca 50 m. pre trasu navrhovanej preložky cesty II/531, rozšírenie na severnej strane
pre komunikačné prepojenie ciest II/531 a II/526 , pre rozšírenie cintorína a pre ulicu
rodinných domov, na západnej strane o enklávy menej hodnotnej pôdy pre novú bytovú a
občiansku výstavbu.
Súčasťou Hnúšte - Likiera je tiež osada Maša, ktorej zastavané územie je vymedzené zo
severnej strany hranicou záhrad zástavby popri ceste II/526 a po 400 m. po severnom okraji tejto
cesty, západná hranica pretína nivu Klenovskej Rimavy a lomí sa po okrajoch záhrad, južná
hranica prebieha nepravidelne po okrajoch záhrad s výbežkom v južnom cípe, východná hranica
prebieha okrajom záhrad a naprieč tokom Klenovskej Rimavy a dosahuje východiskový bod.

Navrhnuté je rozšírenie zastavanej plochy využitím parcelných prieluk, pre vybudovanie
nového mosta a prístupovej komunikácie do obytnej zóny.
Zastavané územie mestskej časti Hačava je vymedzené na východnej strane trasou
železnice Jesenské - Brezno, pred údolím potoka Zbojište sa lomí na východ, prebieha okrajom
záhrad, po 150 m. sa iomí na sever, pretína priečne údoli potoka, lomí sa na západ, prebieha
okrajom záhrad, po niekoľkých lomoch pretína železničnú trať. lomí sa pozdľž nej na sever a po
100 m. dosahuje cestu II/531, pretína ju a schádza do údolnej nivy Tisovskej Rimavy, pretína
koryto rieky, pokračuje pozdĺž potoka, opisuje záhrady skupiny rodinných domov na pravom brehu
rieky, vracia sa k rieke, lomí sa na juh a pozdĺž miestnej komunikácie dosahuje východiskový bod.
Navrhnuté je rozšírenie zastavaného územia pre dokompletovanie obytnej zástavby pozdĺž
miestnej komunikácie na južnej strane a pozdĺž východnej hranice pre trasu preložky cesty
II/531.
Zastavané územie Mútnik - Skálie je nekompaktne. Skladá sa z ťažobného areálu, z
"hornej" a "dolnej" magnezitky, odkalísk a háld, sídliska pohotovostného ubytovania a
manipulačných plôch. Vymedzenie jednotlivých častí zastavaného územia je premietnuté vo
výkrese č. 3.
Navrhnuté je nové využitie antropogénnou činnosťou zasiahnutého územia (najmä háld) na
lesopark, autokrosový areál a na technický skanzen.
Zastavané územie mestskej časti Brádno je vymedzené z východnej a západnej strany
okrajom lesných masívov, z južnej a severnej strany hranicou záhrad krajných domov.
Nenavrhujeme žiadne rozšírenie zastavaného územia. V blízkosti zastavaného územia
navrhujeme vybudovania malej vodnej nádrže.
Zastavané územie mestskej časti Polom je vymedzené na všetkých stranách okrajom
záhrad krajných domov. Výhodne od okraja zastavaného územia vo vzdialenosti 50 m. sa
nachádza samostatná skupina troch domov a vo vzdialenosti 300 m. juhozápadne od Polomu sa
nachádza hospodársky dvor živočíšnej výroby.
Navrhujeme rozšírenie zastavaného územia na východnom okraji o malú plochu, pre
rekreačné chalupy, čím sa spoja dve zastavané časti Polomu.
Možnosti realizácie priemyselného parku v riešenom území
Vláda SR uznesením č. 1039 zo dňa 13.12.2000 uložila obstaranie štúdie pre umiestnenie
priemyselných parkov na území SR.
V podmienkach mesta Hnúšťa využiť pre priemyselný park existujúci priemyselný areál SLZ
CHÉMIA a.s. a Prvá T-GUM HNÚŠŤA s.r.o.
Lokalita spĺňa podmienky stanovené v citovanom uznesení vlády. (Dostupnosť všetkých zložiek
technickej infraštruktúry, dobrá dopravná prístupnosť, disponibilita pozemku a existujúcich krytých
hál i voľných priestranstiev).

8.

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PASIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
Riešené územie mesta Hnúšťa je z hľadiska Ďalšieho územného rozvoja obmedzené
vyhlásenými a všeobecne platnými ochrannými pásmami a chránenými územiami. Ochranné
pásma sa týkajú hlavne dopravných zariadení (existujúcich a navrhovaných) umiestnených v
severojužnom smere pozdĺž toku Rimavy, tranzitných vedení technického vybavenia, ktoré
obchádzajú centrálnu urbanizáciu mesta Hnúšťa hlavne zo západnej strany, čiastočne kontaktujú
aj súčasné zastavané územie.
•

Vyhlásené ochranné pásma areálov a objektov sa nachádzajú vo všetkých urbanizovaných
častiach sídla a tiež mimo nich v ťažobných priestoroch a v poľnohospodárskej krajine.

•

Chránené územia v zmysle zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa
nachádzajú len v 1. stupni ochrany. Vyššie stupne sa na riešenom území vyskytujú len
v severnej časti riešeného katastrálneho územia, kde prebieha hranica ochranného pásma
Národného parku Muránska planina.
Ďalej sa navrhuje zachovať, prípadne rozšíriť plochy, ktoré majú význam z hľadiska

krajinného obrazu a ekologickej stability územia. Podrobnejší popis a návrh ochrany týchto plôch
je uvedený v časti "Návrh ochrany prírody ..."
a) Ochranné pásma dopravných zariadení
•

Celým riešeným územím v smere sever - juh prechádza železničná trať Jesenské - Hnúšťa
- Tisovec - Brezno. Trať je situovaná v údolnej nive rieky Rimava. V severnej časti
prechádza cez zastavané územie miestnej časti Hačava, ďalej priamo kontaktuje
magnezitky a haldy odpadových surovín. V časti Hnúšťa a Likier je železnica situovaná
optimálne mimo zastavané územia na ľavom brehu rieky. V ochrannom pásme 2 x 50 m od
osi koľají je nutné neumiestňovať novú výstavbu, resp. v prípade nutnosti akýchkoľvek
zámerov, ktoré by zasahovali do tohto územia elbo by križovali železnicu je nutné vyžiadať
stanovisko príslušných orgánov a správcu - ŽSR a príslušnej štátnej správy.

•

V smere sever - juh prechádza štátna cesta II/531 Tisovec - Rimavská Sobota. V
súčasnosti prechádza cez zastavané územie Hačava, centrom Hnúšte a tiež pretína
zastavané územia Likiera. V súlade s ÚPD vyššieho stupňa sa navrhuje preložka tejto
cesty smerom východným s jednou mimoúrovňovou križovatkou s cestou III/52614 v smere
Hnúšťa - Brádno a s napojením na pôvodnú trasu cesty II/531 severne od Hnúšte v lokalite
na Skalke. Obchvat Hačavy sa navrhuje z východnej strany od cintorína s križovaním
železnice. Táto preložka sa posúva do výhľadovej etapy. Ochranné pásmo trasy cesty
II/531 je 25 m od osi cesty na obidve strany. Ochranné pásmo na navrhovanú preložku je

navrhované na 2 x 50 m, nakoľko ešte nie je možné stanoviť presné situovanie a technické
riešenie.
•

V smere východ - západ prechádza št. cesty II/526 Hnúšťa - Klenovec. V súčasnej dobe
lemuje a prelína obytnú zástavbu v časti Hnúšťa a Maša. Navrhuje sa jej preložka severne
od mesta Hnúšťa ponad cintorín s napojením na súčasnú miestnu komunikáciu.

b) Ochranné pásma technickej infraštruktúry
•

Riešeným územím prechádzajú trasy vzdušných elektrických vedení veľmi vysokého a
vysokého napätia, ktoré majú stanovené ochranné pásma 10 m od krajného vodiča na
každú stranu. Ochranné pásmo elektrických káblových vedení je stanovené 1m na každú
stranu od vodiča. Trafostanice, majú stanovené ochranné pásmo 15m.

•

Trasa vysokotlakového plynovodu má stanovené ochranné pásmo 50 m od osi na každú
stranu.

•

Trasa stredokotlakového plynovodu má stanovené ochranné pásmo 6 m od osi na každú
stranu

•

Trasy vodovodu, kanalizácie a telekomunikačných káblov majú stanovené ochranné
pásmo 1m od osi na každú stranu.

•

Ochranné pásmo ČOV je stanovené 200 m od oplotenia areálu.

•

Ochranné pásmo pozdĺž vodných tokov je stanovené v zmysle Zákona o vodách č.
184/2002 Z.z.

c) Ochranné pásma areálov a objektov
•

V riešenom území sa nachádza celkom sedem cintorínov. V Likieri západne od št. cesty za
záhradami, pod štátnou cestou severne, v Hnúšti severne od centra mesta a rím. kat.
kostola, v Maši južne od zastavaného územia, v Hačave južne od obce, v Brádne južne od
zastavaného územia, v Polome za obcou na východnej strane. Ochranné pásma sú 50 m
od oplotenia cintorína. Navrhnuté je rozšírenie cintorína v Hnúšti a v Likieri smerom od
obytnej zástavby.Rozširovanie žiadneho iného cintorína oproti súčasne zabratej ploche sa
nenavrhuje. V ochrannom pásme sa obmedzuje umiestňovať stavby s rušivou prevádzkou
a obytné stavby.

•

Ochranné pásma výrobných poľnohospodárskych dvorov pripadajú do úvahy v Hačave,
kde sa stanovuje OP na 20 m od produkčných objektov, v Polome 100 m od produkčných
objektov. Tieto hospodárske dvory sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od obytnej
zástavby a ponechávajú sa na ďalšie využívanie, prípadne je možný aj ich rozvoj.
Hospodársky dvor v Hnúšti sa navrhuje premiestniť vzhľadom na uvažovaný územný
rozvoj mesta. Súčasná vzdialenosť od obyt. objektov je cca 200 m. Ochranné pásmo je
130 m.

•

Ochranné pásmo výrobného areálu SLZ Chémia a.s. Hnúšťa a Prvá T-GUM Hnúšťa s.r.o.

sa stanovuje na 100 m od súčasného oplotenia areálu. Jedná sa o hygienické ochranné
pásmo, v ktorom nie je prípustné umiestňovať objekty s obytnou funkciou, školské a
predškolské zariadenia, rekreačné objekty a iné objekty, ktoré majú zvýšené nároky na
životné prostredie (čistý vzduch, nízka hlučnosť a prašnosť).
•

Ochranné pásmo výrobných areálov - Magnatech Slovakia a.s. Hačava, GENES - Hnúšťa
sa stanovuje na 200 m od súčasného oplotenia areálov. Jedná sa o hygienické ochranné
pásmo, kde je vzhľadom na zhoršenie životného prostredia (prašnosť, hlučnosť, zamorenie
prostredia imisíami) nie vhodné umiestňovať objekty sú zvýšeným nárokom na čisté
prostredie.

•

Ochranné pásma ložísk nerastných surovín. V riešenom území sa nachádzajú ložiská
magnezitu a mastenca, ktoré ležia hlavne severne a severovýchodne od Hnúšte medzi
magnezitkami a časťou Polom. Banský úsek Mútnik obsahuje magnezit a menej aj
mastenec. V nadloží sa vyskytuje dolomit. Úsek je dlhý cca 1200 mm. Ochranné pásmo je
znázornené vo výkresoch. Banský úsek SEMO bol prakticky vyťažený začiatkom 90-tych
rokov minulého storočia. V ochrannom pásme ložísk nerastných surovín nie je dovolené
vykonávať žiadnu inú hospodársku činnosť okrem ťažby a sanačných činností reliéfu a
krajinného obrazu. Všetky zámery na prípadné zmeny využívania územia v kontakte s
týmto územím je potrebné odsúhlasiť aj so správcom príslušných lomov a ložísk.

d). Plochy a územia známych zámerov
•

Koridory uvažovaných preložiek dopravných zariadení

•

Plochy pre navrhované obytné skupiny bytových a rodinných domov, včítane objektov
občianskej vybavenosti.

•

Plochy pre garáže osobných automobilov obyvateľov centrálnej častí mesta

•

Plocha pre podnikatelské aktivity

9.

PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, PRE VYKONANIE ASANÁCIÍ

Pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené tieto plochy:
Verejnoprospešnými stavbami sú všetky investície na území mesta majúce charakter
verejného dopravného a technického vybavenia územia. V podmienkach Hnúšte ide o plochy pre:
T.1.

regionálnu železničnú dráhu

T.2.

cesty a miestne komunikácie

T.3.

jednotnú telekomunikačnú sieť

T.4.

vedenia a zariadenia verejného rozvodu elektrického prúdu a verejné elektrické osvetlenie

T.5.

plynovody tranzitnej prepravy plynu a zariadenia verejného rozvodu plynu

T.6.

tepelné siete verejného rozvodu tepla

T.7.

vodohospodárske diela na verejné zásobovanie obyvateľstva vodou, vodovodné rady, na
verejné zásobovanie pitnou vodou a kanalizačné rady s čistiarňamí odpadových vôd z
verejnej kanalizácie, priehrady a vodné nádrže,

T.8.

hate a otvorené privádzače vody

T.9.

ochranné hrádze vodných tokov a iné stavby povodňovej ochrany územia

T. 10. skládky odpadu a ďalšie stavby na nakladanie s odpadmi
T.11. ochranné stavby civilnej ochrany obyvateľstva
Plochy pre vykonanie asanácií:
Na území mesta sa nachádza viacero schátralých objektov. Časť z nich sú obytné objekty,
ktoré sa priebežne rekonštruujú. Ďaľšiu časť tvoria hospodárske objekty, ktoré majitelia postupne
jednotlivo asanujú, alebo ich rekonštruujú.

10.

URČENIE ÚZEMÍ PRE KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

Formou územného plánu zóny - následne po vyhotovení a schválení územného plánu
mesta - riešiť centrálnu mestskú zónu v rozsahu dohodnutom s vedením mesta.
Zonálnou dokumentáciou bude aktualizovaná pôvodná dokumentácia, v podrobnom merítku
(1:2 000) bude riešený celý komplex problémov polyfunkčného územia zahŕňajúceho historické
jadro mesta, nové obytné štvrte, ťažisko výrobnej zóny, mestskú ochrannú a oddychovú zeleň,
hlavné uzly dopravného systému mesta, občiansku a technickú vybavenosť, problémy životného
prostredia a ekologickej stability územia. Presné vymedzenie hranice riešeného územia uskutoční
mesto Hnúšťa.
Aktualizáciu územného plánu centrálnej mestskej zóny je nevyhnutné spracovať z dôvodu
zmien, ktoré sa v uplynulom desaťročí udiali vo všetkých zložkách života a fungovania tohoto
priestoru. Hlavným cieľom bude prehodnotenie demografickej, sociálnej, výrobnej a rekreačnej
situácie a následný návrh riešenia vzniknutých problémov a prognózneho vývoja v nasledujúcich
10. rokoch.
Následne spracovať územný plán výrobnej a ťažobnej zóny Hačava - časť Mútnik.
Pôjde o plán rekultivácie krajiny zdevastovanej ťažbou, výrobou a skládkami odpadov z výrobného
procesu v magnezitkách a o návrh nového využitia tohoto územia.
Územným plánom zóny riešiť tiež obytný súbor Farkaška.

11.

ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

1. Preložka cesty II/531 východne od zastavaného územia mesta
2. Komunikačné prepojenie m.č. Hnúšťa - Kolónia s m.č. Likier západným okrajom
zastavaného územia
3. Komunikačné prepojenie ciest II/531 a II/526 ponad cintorín
4. Komunikačné prepojenie súboru rodinných domov v m.č. Hnúšťa - Kolónia s cestou
II/526
5. Prístupová komunikácia od železničnej stanice do areálu Prvá T-GUM Hnúšťa s.r.o.
6. Preložka cesty II/531 v m.č. Hačava
7. Miestne komunikácie v novonavrhovaných obytných súboroch, obslužných a
výrobných areáloch
8. Smerové a šírkové úpravy komunikácií v zastavanom území mesta
9. Nové úseky mestského vodovodu včítane prívodných potrubí, čerpacích staníc,
výtlačných a zásobovacích potrubí / - odber zo skupinového vodovodu VN Klenovec
- Rimavská Sobota, čerpacia stanica v Hnúšti, - rekonštrukcia vodovodnej siete v
Hačave, Polome a Brádne tak, aby potrubie vyhovovalo protipožiarnym účelom.
10. Nové kanalizačné stoky a zberače vo všetkých častiach mesta / - zberače:
stoky A1, N, L, L1, BH, B1, B2, B3, C a D, ako aj kanalizácia a ČOV pre okrsok IV, splašková kanalizačná sieť v Hačave - osade a ČOV, - splašková kanalizačná sieť a
ČOV v Polome, - splašková kanalizačná sieť a ČOV v Brádne,
11. Nové elektrické V N prípojky, trafostanice a N N prípojky
12. Nové úseky telekomunikačných káblov a telekomunikačných zariadení
13. Nové úseky S T L plynovodu
14. Nové úseky úpravy Rimavy a Klenovskej Rimavy tokov, úpravy ich prítokov
15. Rekultivácia ťažbou zdevastovaných častí krajiny
16. Výsadba ekostabilizačnej stromovej a krovinnej vegetácie
17. Rozšírenie plôch verejnej zelene vo všetkých častiach mesta

