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Vec
Schvaľovací protokol

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany
prírody a krajiny (ďalej len „okresný úrad“) v zmysle § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) a podľa § 68 ods. 1 písm. c/ a § 54
ods. 20 zákona o ochrane prírody
schvaľuje
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Medzilaborce
(ďalej len „R-ÚSES okresu Medzilaborce“),
ktorý bol spracovaný v roku 2019, objednávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90
Banská Bystrica, zhotoviteľ: ESPRIT spol. s r.o., Pletiarska 2, 969 01 Banská Štiavnica. Obsah textovej a grafickej
časti R-ÚSES okresu Medzilaborce bol vypracovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 170/2021 Z. z. ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Obsah textovej a grafickej časti R-ÚSES je vypracovaný v súlade s prílohou č. 26 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Grafická časť pozostáva:
Mapa č. 1: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 50 000)
Mapa č. 2: Priemet pozitívnych prvkov a javov (M 1 : 50 000)
Mapa č. 3. Priemet negatívnych prvkov a javov (M 1 : 50 000)
Mapa č. 4: Environmentálne problémy (M 1 : 50 000)
Mapa č. 5: Návrh R-ÚSES a ekostabilizačných opatrení (M 1 : 50 000)
Okresný úrad v súlade s § 54 ods. 20 zákona o ochrane prírody pred schválením dokumentácie R-ÚSES okresu
Medzilaborce zabezpečil jej prerokovanie nižšie uvedeným spôsobom a zabezpečil zverejnenie prerokovávanej
dokumentácie R-ÚSES okresu Medzilaborce na web-stránke Okresného úradu Medzilaborce.
Podľa § 54 ods. 20 zákona o ochrane prírody okresný úrad prerokoval dokumentáciu R-ÚSES okresu Medzilaborce
(list č. j. OU-ML-OSZP-2020/000355-003 zo dňa 19.05.2020) s dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy.
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Okresný úrad zároveň oznámil prerokovanie dokumentácie R-ÚSES okresu Medzilaborce všetkým obciam v okrese
Medzilaborce.
Pred schvaľovaním dokumentácie R-ÚSES okresu Medzilaborce nepožiadalo žiadne občianske združenie podľa
odseku § 54 ods. 21 zákona o ochrane prírody orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu ochrany prírody a krajiny
obstaráva, aby ho písomne upovedomil o obstarávanej dokumentácii a predpokladanom termíne jej schvaľovania.
V lehote určenej okresným úradom (do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia) boli na okresný úrad doručené
stanoviska a pripomienky od týchto subjektov:
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
- Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty,
Duchnovičova535, 068 01 Medzilaborce
- Prešovský samosprávny kraj, úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 PrešovSlovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Stanoviská a pripomienky doručené v stanovenej lehote na okresný úrad boli listom č.sp.: OU-MLOSZP2020/000355-009 zo dňa 13.07.2020 zaslané na Slovenskú agentúru životného prostredia Banská Bystrica za
účelom vyhodnotenia a zapracovania do navrhovaného dokumentu R-ÚSES okresu Medzilaborce. Po vyhodnotení
a zapracovaní pripomienok a návrhov konečná verzia dokumentu R-ÚSES okresu Medzilaborce bola na okresný
úrad doručená dňa 03.11.2020.
Podľa § 54 ods. 23 zákona o ochrane prírody je schválený R-ÚSES okresu Medzilaborce podkladom na
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, dokumentov, plánov alebo projektov podľa § 9 ods. 1 zákona o
ochrane prírody a na činnosť a rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
Dokumentácia R-ÚSES okresu Medzilaborce je v zmysle § 54 ods. 24 zákona o ochrane prírody verejne prístupná.
Dokumentácia R-ÚSES okresu Medzilaborce bude uložená na:
- Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
- Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
- Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty,
Duchnovičova535, 068 01 Medzilaborce
Dokumentácia R-ÚSES okresu Medzilaborce je tiež sprístupnená aj na web-stránke Okresného úradu Medzilaborce.

Mgr. Pavel Brecik
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-ML-OSZP-2021/000043-011
Ministerstvo životného prostredia Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Tajovského 14049, 974 01 Banská Bystrica 1
Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, Tajovského 28B, Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica 1
Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 1
Správa chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty v Medzilaborciach, Duchnovičova 535, 068 01 Medzilaborce
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