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Verejná vyhláška - Schval'ovanie dokumentácie R-ÚSES - regionálneho územného 
systému ekologickej stability okresu Nové Mesto nad Váhom 
- oznámenie zámeru

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne 
a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany 
prírody") podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 54 ods. 20 a § 68
písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane prírody a krajiny")

oznamuje zámer 

schváliť dokumentáciu regionálneho územného systému ekologickei stability {R-ÚSES) 
okresu Nové Mesto nad Váhom. 

Dokument R-ÚSES patrí podľa § 54 ods. 2 písm. c) a ods. 10 písm. b) zákona o ochrane 
prírody a krajiny k základnej dokumentácii ochrany prírody a krajiny ako dokument územného 
systému ekologickej stability určený na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života 
v určitom regióne. Patrí k základným podkladom pri spracovaní územnoplánovacej 
dokumentácie regiónu a obce, je podkladom pri riešení krajinnoekologických plánov, návrhov na 
využitie územia, pozemkových úprav, ekologických štúdií a ostatných rozvojových dokumentov 
na regionálnej a miestnej úrovni. 

Dokumentáciu R-ÚSES pre okres Nové Mesto nad Váhom spracovala Slovenská agentúra 
životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica v roku 2019. Dokumentácia je 
zverejnená na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?uradna-tabula-
1 a https://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-20, kde je možné do nej 
nahliadnuť. 

OKRESNY 
ÚRAD 
NOVt MESTO NAD VÁHOM 

Telefón 

+421/0961 245965
+421/096 l 245806

E-mail

Nikola.Adamicova@minv.sk 

Internet 

www.minv.sk 

-1 



(https://www.minv.sk/swift data/source/verejna sprava/obu nove mesto nad vahom/uradna tabula oznamy a vy 

hlasky/Regionalny%20uzemny%20system%20ekologickej%20stability%20okresu%20Nove%20Mesto%20nad%20 

Vahom%20-%202019.pdf- celý link} 

Obec je povinná informovať verejnosť zverejnením oznámenia zámeru schváliť 
dokumentáciu R-ÚSES verejnou vyhláškou na svojej úradnej tabuli najmenej po dobu 30 dní. 
O informovaní verejnosti zašlite písomné potvrdenie na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, 
odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada dotknuté 
orgány štátnej správy, obce, organizácie a právnické osoby o zaslanie písomného stanoviska 
k predkladanej dokumentácii R-ÚSES okresu Nové Mesto nad Váhom za účelom prerokovania 
uvedeného návrhu, v lehote najneskôr 30 dní od zverejnenia verejnej vyhlášky alebo doručenia 
tohto oznámenia. Na písomné pripomienky zaslané po uplynutí 30 dní od zverejnenia verejnej 
vyhlášky sa neprihliada. 

Doručí sa: 
Úradná tabuľa 

Vyvesené: ............. . 

Zvesené: ............... . 

( pečiatka, podpis) 

Rozdeľovník: 
1. Obec Beckov
2. Obec Bošáca
3. Obec Brunovce
4. Obec Bzince pod Javorinou
5. Obec Čachtice
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Ing. Ľubica Hrušovská 
vedúca odboru 






