OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie Ľ. Štúra 7 7

KÓPIA

957 01 Bánovce nad Bebravou
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

30. 09. 2020

OU-BN-OSZP-2020/002555-033
Vybavuje

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Bánovce nad Bebravou
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán ochrany prírody
a krajiny podľa § 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 a podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) v súlade s § 54 ods. 20 zákona
schvaľuje dokument
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bánovce nad Bebravou,
ktorý obstarala Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica a vypracovala
spoločnosť ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, rok 2019 ako odborne spôsobilá osoba podľa §
55 zákona (číslo potvrdenia MŽP SR P-13/2008).
Odôvodnenie
Regionálny územný systém ekologickej stability (ďalej RÚSES) okresu Bánovce nad Bebravou bol vypracovaný v
súlade s prílohou č. 23 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny
a skladá sa:
a) z textovej časti:
1. Prírodné pomery
1.1. Abiotické pomery
1.2. Biotické pomery
2. Súčasná krajinná štruktúra
2.1.Poľnohospodárska pôda
2.2.Lesné pozemky
2.3.Vodné toky a plochy
2.4.Zastavané plochy a nádvoria
2.5.Nelesná drevinová vegetácia
2.6.Plochy verejnej a vyhradenej zelene
2.7.Mozaikové štruktúry
2.8.Ostatné plochy
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3. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu veľkého územného celku a dotknutých obcí
4. Pozitívne a negatívne prvky v území
4.1. Pozitívne prvky a javy
4.2. Negatívne prvky a javy
5. Syntéza analytických vstupov a hodnotenia
5.1.Hodnotenie ekologickej stability
5.2.Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov a javov v
krajine
5.3.Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť
5.4. Hodnotenie krajinnej štruktúry
6. Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability
6.1.Návrh prvkov RÚSES
6.2.Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky regionálneho
územného systému ekologickej stability
6.3.Návrh manažmentovvých opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny
6.4.Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability odporúčaných
na zabezpečenie legislatívnej ochrany
6.5.Návrh regulatívov pre ÚPD a projekty pozemkových úprav
b) z grafickej časti, ktorú tvoria mapy v mierke 1 : 50 000
1. Mapa: Súčasná krajinná štruktúra
2. Mapa: Priemet pozitívnych prvkov a javov
3. Mapa: Priemet negatívnych prvkov a javov
4. Mapa: Environmentálne problémy
5. Mapa: Návrh RÚSES a ekostabilizačných opatrení
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 6.03.2020 oznámil verejnou
vyhláškou začatie prerokovania a schvaľovania dokumentu ochrany prírody a krajiny - Regionálneho územného
systému ekologickej stability (ďalej RÚSES) okresu Bánovce nad Bebravou na základe žiadosti, ktorú predložila
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica. Spracovateľom dokumentácie je
ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, rok spracovania 2019.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou zabezpečil zverejnenie dokumentu RÚSES okresu Bánovce nad Bebravou
na elektronickej úradnej tabuli na svojom webovom sídle od 9.03.2020 a zároveň zverejnil oznámenie o začatí
schvaľovacieho procesu (ďalej len „oznámenie“) na úradnej tabuli okresného úradu v čase od 9.03.2020 do
14.04.2020. Súčasne toto oznámenie zaslal všetkým obciam okresu Bánovce nad Bebravou na zverejnenie.
Oznámenie bolo ďalej doručené územne príslušnej organizácii ochrany prírody – ŠOP SR Správa CHKO Ponitrie
a CHKO Dunajské Luhy v Nitre, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým subjektom. K predloženému
dokumentu RÚSES okresu Bánovce nad Bebravou podali stanovisko s pripomienkami a návrhmi – Okresný úrad
Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy; Okresný úrad Trenčín,
odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny; ŠOP SR Správa CHKO
Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy; Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava; SPP - distribúcia, a.s. Bratislava;
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Topoľčany. Všetky stanoviská boli zaslané obstarávateľovi SAŽP
Banská Bystrica. Vyhodnotené pripomienky v tabuľkovej forme a opravený dokument bol opätovne zaslaný na
vyjadrenie a následne vznesené pripomienky znova zaslané obstarávateľovi. Po doručení konečnej verzie požiadal
orgán ochrany prírody v súlade s § 54 ods. 25 zákona o stanovisko územne príslušnú organizáciu ochrany prírody.
ŠOP SR Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy vydala k dokumentu RÚSES okresu Bánovce nad
Bebravou súhlasné stanovisko pod číslom CHKOPN a DL/169-004/2020 dňa 18.09.2020 doručené 23.09.2020.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že dokumentácia
RÚSES okresu Bánovce nad Bebravou bola vypracovaná v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a jeho
vykonávacou vyhláškou.
Podľa § 54 ods. 2 a ods. 23 zákona predstavuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability
dokumentáciu ochrany prírody a krajiny, ktorá je podkladom na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie,
dokumentov, plánov alebo projektov podľa § 9 ods. 1 zákona a na činnosť a rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
Dokumentácia ochrany prírody je verejne prístupná.
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Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. ostávajú vydaním tohto rozhodnutia
nedotknuté.
Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli okresného úradu Bánovce
nad Bebravou a súčasne na úradných tabuliach v obciach okresu Bánovce nad Bebravou a zároveň sa zverejnení
spôsobom v mieste obvyklým.
Toto rozhodnutie sa zverejňuje aj na webovej stránke okresného úradu.
Schválením Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Bánovce nad Bebravou stráca platnosť
doteraz platný dokument RÚSES okresu Topoľčany (zahŕňa územie okresu Bánovce nad Bebravou) vypracovaný
v roku 1994 spoločnosťou Ekoland s.r.o. Prešov.

Poučenie
Schvaľovanie dokumentu ochrany prírody Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Bánovce
nad Bebravou sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a preto
sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
Doručuje sa:
obstarávateľ SAŽP Banská Bystrica
ŠOP SR Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy
obce okresu Bánovce nad Bebravou
dotknuté orgány štátnej správy

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru
Doručuje sa
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
Tajovského 14049
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie
Samova ul. 3
949 01 Nitra
Slovenská republika
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0017266/2020
Vec: V E R E J N Á

VYHLÁŠKA

Rozhodnutie

Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

30.09.2020
14:48

Zajac Ľubomír, RNDr.

vedúci

OU-BNOSZP

vedúci odboru

Nie
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