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Vec
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.



2 / 2

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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Obec Dvorany nad Nitrou, Dvorany nad Nitrou 13, 956 11 Dvorany nad Nitrou
Obec Hajná Nová Ves, Hajná Nová Ves 76, 956 03 Hajná Nová Ves
Obec Horné Chlebany, Horné Chlebany 6, 956 31 Horné Chlebany
Obec Horné Obdokovce, Horné Obdokovce 389, 956 08 Horné Obdokovce
Obec Horné Štitáre, Horné Štitáre 75, 956 03 Horné Štitáre
Obec Hrušovany, Hrušovany 346, 956 13 Hrušovany
Obec Chrabrany, Mlynská 326/3, 955 01 Chrabrany
Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce
Obec Kamanová, Kamanová 127, 956 12 Kamanová
Obec Koniarovce, Koniarovce 183, 956 13 Koniarovce
Obec Kovarce, Kovarce 461, 956 15 Kovarce
Obec Krnča, Októbrova 500, 956 19 Krnča
Obec Krtovce, Krtovce 2, 956 03 Krtovce
Obec Krušovce, Štefánikova 129/350, 956 31 Krušovce
Obec Kuzmice, Jacovská 231, 956 21 Kuzmice
Obec Lipovník, okres Topoľčany, Lipovník 113, 956 01 Lipovník
Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice


