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Rozhodnutie
o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny

územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“

Výrok
Okresný úrad Nové Zámky, 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 a ust. § 68 písm. a)
zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 54 ods. 20 zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

dokumentáciu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“,

ktorú obstarala Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica a vypracovala spoločnosť
ESPRIT, s. r. o., Pletiarska 2, Banská Štiavnica ako odborne spôsobila osoba pre vyhotovovanie dokumentácie
ochrany prírody a krajiny podľa ust. § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (potvrdenie vydané MŽP SR pod č. P-13/2008).

Schválením dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové
Zámky“ stráca platnosť doteraz platný dokument RÚSES vypracovaný v roku 1995 Slovenskou agentúrou životného
prostredia.

Ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny ako aj ostatné právne predpisy zostávajú vydaním tohto
rozhodnutia nedotknuté.

Odôvodnenie
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ( ďalej ako „správny orgán“) prijal dňa 12.03.
2020 žiadosť od Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica (ďalej len „žiadateľ“)
o schválenie dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu
Nové Zámky“ (ďalej len „RÚSES“). Prílohou žiadosti bola dokumentácia RÚSES (textová a grafická časť), ktorú
vypracovala spoločnosť ESPRIT, s. r. o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica (ďalej len „spracovateľ“) ako odborne
spôsobila osoba pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa ust. § 55 zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), rok
spracovania: 2019.

1.Podľa ust. § 54 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny dokumentáciu ochrany prírody a krajiny tvoria
dokumenty územného systému ekologickej stability.
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2.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.
3. Podľa ust. § 27 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny
(ďalej len „vyhláška“) dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa zameriava na ochranu
rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability a ekologickej konektivity spravidla
na území okresu; tvorí podklad pre územný plán regiónu, územný plán obce a miestny územný systém ekologickej
stability.

Správny orgán listom č. OU-NZ-OSZP-2020/008541-002 zo dňa 14.04.2020 oznámil zámer schváliť dokumentáciu
RÚSES. Toto oznámenie spolu s dokumentáciou RÚSES bolo zverejnené na webovom sídle správneho orgánu na
dobu 30 dní od 22.04.2020 do 22.05. 2020 a zároveň bolo zaslané všetkým obciam okresu Nové Zámky tiež na
zverejnenie formou verejnej vyhlášky na dobu 30 dní odo dňa zverejnenia. Správny orgán týmto oznámením zároveň
požiadal dotknuté orgány, dotknuté obce, občianske združenia a príslušné právnické osoby o zaslanie písomného
stanoviska k uvedenej dokumentácii do 30-tich dní odo dňa zverejnenia tejto verejnej vyhlášky.
Správny orgán doručené písomné stanoviská k dokumentácii RÚSES ako aj stanovisko odbornej organizácie
príslušnej správy Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Dunajské Luhy (ďalej len „odborná organizácia“)
doručil žiadateľovi.
Žiadateľ listom doručeným na správny orgán dňa 23.10. 2020 opätovne požiadal o schválenie RÚSES okresu
Nové Zámky. Prílohou žiadosti bola dokumentácia RÚSES dopracovaná a opravená podľa doručených písomných
stanovísk. Stanovisko odbornej organizácie k dopracovanej dokumentácii RÚSES správny orgán prijal dňa
26.07.2021.
Za účelom prerokovania vyhodnotenia pripomienok odbornej organizácie a ďalšieho postupu za účelom schválenia
konečnej verzie dokumentácie RÚSES sa dňa 24.01.2022 uskutočnilo ústne pojednávanie. Odborná organizácia
doručila spracovateľovi požadované údaje.

4.Podľa ust. § 54 ods. 25 zákona o ochrane prírody a krajiny na schválenie dokumentácie ochrany prírody a krajiny
vyhotovenej odborne spôsobilou osobou (§ 55) si orgán ochrany prírody vyžiada stanovisko územne príslušnej
organizácie ochrany prírody.

Správny orgán prijal dňa 04.05.2022 od žiadateľa dopracovanú verziu dokumentácie RÚSESu a požiadal odbornú
organizáciu opätovne o stanovisko, ktoré bolo doručené dňa 01.07.2022. Požiadavky uvedené v tomto stanovisko
spracovateľ zapracoval do textovej časti dokumentácie RÚSES a toto žiadateľ oznámil správnemu orgánu dňa
30.09.2022. Po doručení konečnej verzie správny orgán požiadal v súlade s ust. § 54 ods. 25 zákona o ochrane
prírody a krajiny o stanovisko odbornú organizáciu, ktorá oznámila dňa 19.10.2022, že akceptujeme posledný
stav spracovania RÚSES Nove Zámky so zapracovanými pripomienkami v podobe, v akej to bolo poslané a k
dokumentácii nemá ďalšie pripomienky.

5.Podľa ust. § 27 ods. 3 vyhlášky obsah dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability je uvedený
v prílohe č. 26.
6. Podľa ust. § 68 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny okresný úrad obstaráva a schvaľuje dokument
regionálneho územného systému ekologickej stability.

Na základe vyššie uvedeného správny orgán konštatuje, že dokumentácia RÚSES bola vypracovaná v súlade so
zákonom o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou.
Správny orgán pri rozhodovaní o schválení dokumentácie RÚSES vychádzal z vyššie menovaných podkladov a
uvedených skutočností a nakoľko tieto podklady pre schválenie dokumentácie RÚSES boli dostatočné rozhodol
správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Časový harmonogram procesu schvaľovania RÚSESu bol ovplyvnený aktuálnymi pandemickými opatrenia v
súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19.

7. 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.
8. Podľa ust. § 54 ods. 24 zákona o ochrane prírody a krajiny dokumentácia ochrany prírody a krajiny je verejne
prístupná.
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Správny orgán zverejní dokumentáciu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability
okresu Nové Zámky“ na svojom webovom sídle. Táto dokumentácia bude zverejnená aj na internetovej stránke
žiadateľa.
Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Nové Zámky a
na úradných tabuliach v obciach okresu Nové Zámky. Toto rozhodnutie sa zverejňuje aj na webovom sídle Okresného
úradu Nové Zámky a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET).

Poučenie
Podľa ust. § 81 ods. 2 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na konanie
podľa ust. § 54 ods. 20 až 22 zákona č. 543/2002 Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a z
tohto dôvodu nie je možné podať voči nemu odvolanie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Príloha: Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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