OKRESNÝ ÚRAD STROPKOV
odbor starostlivosti o životné prostredie
Šarišská 148, 091 01 Stropkov
Č. j. OU-SP-OSZP-2015/000136-019

Stropkov 23. 03. 2015

SCHVAĽOVACÍ PROTOKOL
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej tiež i „okresný úrad“)
ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 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 § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán ochrany
prírody a krajiny podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) a 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“), v súlade
s ustanoveniami § 54 ods. 20 a ods. 25 zákona OPaK
schvaľuje
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Stropkov
(ďalej len „R-ÚSES okresu Stropkov“),
ktorý bol vypracovaný v roku 2012 Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica
ako odborne spôsobilou osobou podľa § 55 ods. 1 zákona OPaK (číslo potvrdenia MŽP SR P12/2008).
Obsah textovej a grafickej časti R-ÚSES je vypracovaný v súlade s prílohou č. 23 vyhlášky
MŽP SR č. 24/2003 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.
Grafická časť pozostáva z nasledovných výkresov:
Mapa č. 1: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 50 000)
Mapa č. 2: Pozitívne prvky a javy (M 1 : 50 000)
Mapa č. 3. Negatívne prvky a javy (M 1 : 50 000)
Mapa č. 4: Návrh R-ÚSES (M 1 : 50 000)
Okresný úrad v súlade s § 54 ods. 20 zákona OPaK pred schválením dokumentácie R-ÚSES
okresu Stropkov zabezpečil jej prerokovanie nižšie uvedeným spôsobom.
Okresný úrad zabezpečil zverejnenie prerokovávanej dokumentácie R-ÚSES okresu
Stropkov na webovom sídle Slovenskej agentúry životného prostredia od 22. 10. 2014 do 27. 11.
2014.
Podľa § 54 ods. 20 zákona OPaK okresný úrad prerokoval dokumentáciu (listy č. j. OU-SPOSZP-2014/004619-002 a OU-SP-OSZP-2014/004619-003 zo dňa 22. 10. 2014) s dotknutými
orgánmi štátnej správy:
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Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor, úsek pozemkový,
Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor, úsek lesný,
Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek vodnej správy,
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového
hospodárstva,
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia,
Krajský pamiatkový úrad Prešov.

Okresný úrad zároveň oznámil prerokovanie dokumentácie R-ÚSES okresu Stropkov
i všetkým obciam v okrese Stropkov.
V lehote určenej okresným úradom (do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia) boli na okresný
úrad doručené pripomienky od nasledovných subjektov:
- Obec Kožuchovce,
- Obec Bukovce,
- Obec Oľšavka,
- Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- Mesto Stropkov.
Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov bolo okresnému úradu doručené 12. 12.
2014, teda po uplynutí určenej 30-dňovej lehoty na uplatnenie pripomienok. Vzhľadom k tomu
sa na pripomienky uvedené v tomto stanovisku pri schvaľovaní dokumentácie R-ÚSES okresu
Stropkov neprihliadalo.
Pred schvaľovaním dokumentácie R-ÚSES okresu Stropkov nepožiadalo žiadne občianske
združenie podľa odseku § 54 ods. 21 zákona OPaK orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu
ochrany prírody a krajiny obstaráva, aby ho písomne upovedomil o obstarávanej dokumentácii a
predpokladanom termíne jej schvaľovania.
Po uplynutí lehoty na doručenie pripomienok k návrhu R-ÚSES okresu Stropkov boli
doručené pripomienky zaslané spracovateľovi dokumentácie (list č. j. OU-SP-OSZP2014/004619-009 zo dňa 28. 11. 2014). Tieto pripomienky boli spracovateľom R-ÚSES okresu
Stropkov vyhodnotené v decembri 2014 a vyhodnotenie pripomienok je prílohou tohto
schvaľovacieho protokolu.
Podľa § 54 ods. 25 zákona OPaK okresný úrad pred schválením dokumentácie R-ÚSES
okresu Stropkov požiadal Štátnu ochranu prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody
Prešov a Štátnu ochranu prírody SR, Správu Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty v
Medzilaborciach listom č. j. OÚ-SP-OSZP-2014/004619-012 zo dňa 10. 12. 2014 o stanovisko
k prerokovanej dokumentácii.
Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty
v Medzilaborciach svoje stanovisko k predloženému dokumentu nezaslala. Štátna ochrana
prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody Prešov vypracovala v liste č. RCOP
PO/1487/2014, RCOP PO/1799/2014 zo dňa 18. 12. 2014 svoje stanovisko k prerokovanej
dokumentácii R-ÚSES okresu Stropkov. Toto stanovisko bolo e-mailom zaslané okresnému
úradu 30. 12. 2014. Následne toto stanovisko s pripomienkami okresný úrad zaslal
spracovateľovi dokumentácie R-ÚSES okresu Stropkov na zapracovanie pripomienok. Doplnená
a opravená dokumentácia R-ÚSES okresu Stropkov bola zaslaná okresnému úradu 15. 01. 2015.
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Pri preštudovaní doplnenej dokumentácie okresný úrad zistil, že v nej nie sú zapracované dve
pripomienky Štátnej ochrany prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove. Preto
listom č. j. OU-SP-OSZP-2015/000136-017 zo 16. 02. 2015 požiadal túto organizáciu ochrany
prírody a stanovisko v súlade s § 54 ods. 25 zákona OPaK k doplnenému dokumentu R-ÚSES
okresu Stropkov s požiadavkou, či je možné tento dokument schváliť v predloženej podobe.
Odpoveď bola okresnému úradu doručená 20. 03. 2015 elektronickou poštou s tým, že ŠOP SR,
RCOP v Prešove konštatuje, že k dokumentácii R-ÚSES okresu Stropkov opravenej na základe
vzájomnej konzultácie so spracovateľom a predloženej 19.03.2015 nemá ďalšie pripomienky
a odporúča ju v tejto podobe schváliť ako dokumentáciu ochrany prírody.
Na základe uvedených skutočností okresný úrad predmetnú dokumentáciu R-ÚSES okresu
Stropkov schválil.
Podľa § 54 ods. 23 zákona OPaK je schválený R-ÚSES okresu Stropkov podkladom na
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, dokumentov, plánov alebo projektov podľa § 9
ods. 1 zákona OPaK a na činnosť a rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
Podľa § 54 ods. 24 zákona OPaK je dokumentácia R-ÚSES okresu Stropkov verejne
prístupná. Schválená dokumentácia R-ÚSES okresu Stropkov je uložená na Okresnom úrade
Stropkov, odbore starostlivosti o životné prostredie, na Štátnej ochrane prírody SR, Regionálnom
centre ochrany prírody v Prešove, na Štátnej ochrane prírody SR, Správe Chránenej krajinnej
oblasti Východné Karpaty, na Ministerstve životného prostredia SR a na Slovenskej agentúre
životného prostredia Banská Bystrica. Schválená dokumentácia je tiež prístupná na webovom
sídle okresného úradu www.minv.sk .

Ing. Michal Malina
vedúci odboru
Príloha
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu R-ÚSES okresu Stropkov

