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Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém
ekologickej stability okresu Topoľčany“ – verejná vyhláška
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 1 ods. 1 písm. c) a ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003
Z. z o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov ust. § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), na základe žiadosti:
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica, prijatej dňa 14. 05. 2020 a
predloženej dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability
okresu Topoľčany“
oznamuje zámer schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny: „REGIONÁLNY ÚZEMNÝ SYSTÉM
EKOLOGICKEJ STABILITY OKRESU TOPOĽČANY“
Podľa ust. § 54 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny dokumentáciu ochrany prírody a krajiny
tvoria dokumenty územného systému ekologickej stability.
Podľa ust. § 54 ods. 10 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny na zabezpečenie územného systému
ekologickej stability sa vyhotovuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability ako
dokument určený na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom regióne.
Podľa ust. § 68 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny okresný úrad obstaráva a schvaľuje dokument
regionálneho územného systému ekologickej stability.
Podľa ust. § 54 ods. 21 zákona o ochrane prírody a krajiny orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu
ochrany prírody a krajiny obstaráva, je povinný pred jej schválením prerokovať písomne oznámené
pripomienky občianskeho združenia, ktorého cieľom podľa stanov alebo ich zmien platných najmenej
jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1), doručené tomuto orgánu najneskôr 30 dní pred
predpokladaným termínom jej schválenia.
Podľa ust. § 54 ods. 23 zákona o ochrane prírody a krajiny dokumentácia ochrany prírody a krajiny
je podkladom na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, dokumentov, plánov alebo projektov
podľa § 9 ods. 1 a na činnosť a rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
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Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Topoľčany zverejňuje toto oznámenie ako verejnú vyhlášku
a dokumentáciu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu
Topoľčany“ (text a mapové prílohy) na internetovej stránke na úradnej tabuli okresného úradu na dobu
30 dní odo dňa ich zverejnenia.
Okresný úrad Topoľčany žiada dotknuté orgány, dotknuté obce, príslušné právnické osoby a občianske
združenie o zaslanie písomného stanoviska k uvedenej dokumentácii do 30-tich dní odo dňa zverejnenia
tejto verejnej vyhlášky na internetovej stránke na úradnej tabuli okresného úradu na dobu 30 dní od dňa
ich zverejnenia.
Na stanovisko zaslané po uplynutí 30 dní od zverejnenia tejto verejnej vyhlášky na internetovej stránke
na úradnej tabuli okresného úradu sa neprihliada.
Podľa ust. § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody a krajiny všeobecné predpisy o správnom konaní
s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na konanie podľa ust. § 54 ods. 20 až 22.
Verejná vyhláška
Dotknuté obce okresu Topoľčany zabezpečia zverejnenie tohto oznámenia ako verejnú vyhlášku
spôsobom v mieste obvyklom na svojej úradnej tabuli na dobu 30 dní odo dňa jej doručenia. Po uplynutí
30 dní odo dňa zverejnenia tejto verejnej vyhlášky dotknutá obec zašle jednu potvrdenú kópiu Okresnému
úradu Topoľčany späť.

Vyvesené od: ................. do: ................... Potvrdené: ...............................................................

Ing. Milan Burda
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Námestie Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava 15
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 974 01 Banská Bystrica 1
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 1
Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a chránenej krajinnej oblasti
Dunajské Luhy, Samova 3, 949 01 Nitra 1
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy,
Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica 1
Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica 1
Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 1
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 5586/44/b, 825 19 Bratislava 26
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
HYDROMELIORÁCIE š.p. Bratislava, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava 2
Regionálna správa a údržba ciest a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Transpetrol a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen 1
Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Obec Ardanovce, Ardanovce 11, 956 06 Ardanovce
Obec Belince, Belince 49, 956 12 Belince
Obec Biskupová, Biskupová 62, 956 07 Biskupová
Obec Blesovce, Blesovce 117, 956 01 Blesovce
Obec Bojná, Bojná 201, 956 01 Bojná
Obec Čeľadince, Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince
Obec Čermany, Čermany 182, 956 08 Čermany

3/3

