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Vec
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poltár
- oznámenie prerokovania doplneného a opraveného dokumentu verejnou vyhláškou
Verejná vyhláška
oznámenie
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o
životné prostredie pod#a § 5 ods. 1 zákona #. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona #.
180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 68 písm. a) zákona #. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (#alej
len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na základe doru#enia doplneného a opraveného dokumentu Regionálneho
územného systému ekologickej stability okresu Poltár od Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica, I#O: 00 626 031
oznamuje v súlade s § 54 ods. 20 v nadväznosti na § 82 ods. 3 a 6 zákona o ochrane prírody a krajiny verejnou
vyhláškou prerokovanie doplneného dokumentu ochrany prírody a krajiny
„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poltár“.
Predkladaná dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu
Poltár“ (#alej len „RUSES okresu Poltár“) bola v zmysle § 54 ods. 2 písm. c) a ods. 10 písm. b) zákona o ochrane
prírody a krajiny vypracovaná a doplnená, resp. opravená Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská
Bystrica.
Dokument RUSES je základný dokument ochrany prírody a krajiny ur#ený na ochranu rozmanitosti podmienok
a foriem života v ur#itom regióne. Patrí k základným podkladom pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie
regiónu a obce, je podkladom na vypracovanie plánov a projektov pod#a § 9 ods. 1 zákona o ochrane prírody a
krajiny, je podkladom pri riešení krajinnoekologických plánov a návrhov na využitie územia, pozemkových úprav,
ekologických štúdií a ostatných rozvojových dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni.
Právnické osoby, fyzické osoby a dotknuté orgány a organizácie mali právo doru#i# svoje námietky a pripomienky
na Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železni#ná 2, 987 01 Poltár, v lehote najneskôr do
30 dní odo d#a doru#enia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
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Do dokumentácie RUSES okresu Poltár je možné nahliadnu# na tunajšom úrade, II. poschodie, klientske centrum,
kancelária štátnej správy ochrany prírody a krajiny #. 8, každý pracovný de# a to v #ase úradných hodín (v pondelok,
utorok a štvrtok v #ase od 8:00 do 15:00, v stredu v #ase od 08:00 do 17:00 a v piatok v #ase od 08:00 do 14:00).
Termín nahliadnutia do spisu doporu#ujeme vopred telefonicky dohodnú# na #. 0961655755 alebo #. 0961655754.
Toto oznámenie a dokumentácia sa zverej#uje aj na webovom sídle Okresného úradu Poltár https://www.minv.sk/?
okresne-urady-klientske-centra&urad=49.
Mesto Poltár a obce sú povinné oznámenie vyvesi# na svojej úradnej tabuli najmenej po dobu 30 dní. Je potrebné,
aby mesto Poltár a obce okresu Poltár písomne, alebo elektronickou formou (e - podanie) informovali tunajší úrad
o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky, a to na adresu Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Železni#ná 2, 987 01 Poltár.
Pou#enie
Pod#a § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody a krajiny sa všeobecné predpisy o správnom konaní, zákon #.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s výnimkou ustanovení o miestnej
príslušnosti nevz#ahujú na konanie pod#a § 54 ods. 20 až 22 zákona o ochrane prírody a krajiny.
Toto oznámenie sa doru#uje verejnou vyhláškou tak, že bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho
úradu a sú#asne na jeho webovom sídle a úradných tabuliach mesta Poltár a obcí okresu Poltár a zárove# sa zverejní
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný de# zverejnenia verejnej vyhlášky je d#om doru#enia tohto oznámenia.
Z týchto dôvodov tunajší úrad žiada dotknuté mesto a dotknuté obce o zverejnenie predmetného oznámenia na ich
úradných tabuliach a zárove# spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní a po uplynutí vývesnej lehoty a zvesení
verejnej vyhlášky zasla# potvrdenie s vyzna#enými dátumami vyvesenia a zvesenia, pe#iatkou a podpisom spä#
tunajšiemu úradu.

Zverejnené dátum:

............................................
Podpis a odtla#ok úradnej pe#iatky
orgánu
Zvesené dátum:

............................................ .
Podpis a odtla#ok úradnej pe#iatky orgánu

Doru#í sa verejnou vyhláškou:
Na úradnej tabuli mesta a obcí uvedených v rozde#ovníku a úradnej tabuli Okresného úradu Poltár a jeho webovom
sídle https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=49

Príloha
Tabu#ka - Vyhodnotenie pripomienok SAŽP BB
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Ing. Andrea Maráková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-PT-OSZP-2022/000068-047
Mesto Poltár, Železni#ná 1, 987 01 Poltár
Obec Brezni#ka, Brezni#ka 206, 985 02 Brezni#ka
Obec Cinoba#a, Banská ulica 315/1, 985 22 Cinoba#a
Obec #eské Brezovo, #eské Brezovo 97, 985 03 #eské Brezovo
Obec #ubákovo, #ubákovo, 985 07 #ubákovo
Obec Hradište, okres Poltár, Hradište, 985 25 Hradište
Obec Hrn#iarska Ves, Pondelok 87, 980 13 Hrn#iarska Ves
Obec Hrn#iarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrn#iarske Zalužany
Obec Kalinovo, SNP 14, 985 01 Kalinovo
Obec Kokava nad Rimavicou, Nám. 1. mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Obec Krná, Krná, 985 25 Krná
Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec
Obec Mládzovo, Mládzovo, 985 02 Mládzovo
Obec Ozdín, Ozdín, 985 24 Ozdín
Obec Rov#any, Rov#any, 985 24 Rov#any
Obec Selce, okres Poltár, Hrn#iarska Ves 1, 980 13 Hrn#iarska Ves
Obec Sušany, Su#any, 980 12 Sušany
Obec Šoltýska (OVM), Šoltýska, 985 07 Šoltýska
Obec Uhorské, Uhorské 8, 985 25 Uhorské
Obec Uteká#, Uteká# 848/52, 985 06 Uteká#
Obec Ve#ká Ves, Ve#ká Ves 53, 985 01 Ve#ká Ves
Obec Zlatno, okres Poltár (OVM), Zlatno, 985 03 #eské Brezovo
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