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VEC: VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Malacky - oznámenie o začatí
schvaľovacieho procesu dokumentu územného systému ekologickej stability
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade
s § 64 a § 68 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
( ďalej iba "zákon") na základe žiadosti Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovské 28,
975 90 Banská Bystrica doručenej dňa 21.02.2020, ktorej predmetom je schválenie
Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Malacky (ďalej iba "RÚSES")
oznamuje začatie schvaľovacieho procesu uvedeného dokumentu.
Dokument RÚSES je základný dokument ochrany prírody a krajiny v oblasti
starostlivosti o krajinu a biodiverzitu v regionálnom meradle. Patrí k základným podkladom pri
spracovaní územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce, je podkladom pri riešení
krajinnoekologických plánov, návrhov na využitie územia, pozemkových úprav, ekologických
štúdii a ostatných rozvojových dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni.
Spracovanie aktuálneho RÚSES okresu Malacky vyplynulo z dynamických zmien
v krajine. Súčasný stav krajiny sa za posledných 20 rokov výrazne zmenil. Budovaním
technickej infraštruktúry sa sprístupnili nové územia pre investičný rozvoj a cestovný ruch, čím
sa zvýšil tlak na zachovalé prírodné ekosystémy v územiach NATURA 2000 a dochádza
k častejším stretom záujmov človeka a týchto území. Zachovalé ekosystémy a ekologické
koridory, spájajúce jednotlivé centrá biotickej aktivity SÚ často vnímané ako prekážka realizácie
hospodárskych a rekreačných aktivít.
Aktuálny Regionálny územný systém ekologickej stability predstavuje dokument, ktorý
odzrkadľuje všetky legislatívne zmeny ochrany prírody a krajiny, aktualizuje analýzu súčasného
stavu krajiny a javov, ktoré vplývajú na zmenu krajiny a ekologickej stability. Významným
výstupom sú definované regulatívy, ktoré po premietnutí do relevantných územnoplánovacích
dokumentov budú usmerňovať činnosť človeka v krajine, čím prispejú k zachovaniu lokalít
NATURA 2000 v priaznivom stave a zároveň pomôžu zosúladiť plánované činnosti s potrebou
ochrany
prírody
a
krajiny.
Podrobnejšie
informácie
sú
zverejnené
na
https ://www.minv.skl?uradna-tabula-24
Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu RÚSES sa zverejňuje v zmysle § 54 a § 82
zákona verejnou vyhláškou na dobu 30 dní:
- na úradnej tabuli Okresného úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie
- na webovom sídle Okresného radu Malacky, Úradná tabuľa (internetová stránka Okresného
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- na úradných tabuliach obcí v okrese Malacky spôsobom v mieste obvyklým
Námietky a pripomienky je možné uplatniť do 30 dní odo dňa zverejnenia verejnej
vyhlášky. Po uplynutí uvedenej lehoty sa na doručené stanovisko neprihliada.
Zároveň ako príslušný orgán Vám podľa § 54 zákona ako dotknutému orgánu zasielame
oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu územného systému ekologickej stability
informáciu o dokumente na vyjadrenie.
Oznámenie a dokument RÚSES vrátane príloh je zverejnení v plnom rozsahu
na webovom sídle Okresného úradu Malacky na adrese: https://www.minv.sk/?uradna-tabula-24
Účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie môžu uplatnit' svoje námietky
a pripomienky do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Po uplynutí uvedenej lehoty sa na
doručené stanovisko neprihliada.
Písomné stanoviská, námietky alebo pripomienky je potrebné doručit' na adresu: Okresný
úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky.
Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou, tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli
Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, súčasne na úradných
tabuliach vo všetkých obciach v okrese Malacky spôsobom v mieste obvyklým.
Po uplynutí termínu zverejnia žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená na adresu Okresného
úradu Malacky s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.
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Doručuje sa:
1. Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Okresného úradu Malacky, Odbor starostlivosti
o životné prostredie
2. Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli webového sídla Okresného úradu Malacky
3. Verejnou vyhláškou na úradných tabuliach obcí a miest:
1. Obec Borinka - na vyvesenie
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