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30. 01. 2023 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie 

nasledovného správneho konania: 

 

Číslo konania: OU-PB-OSZP-2023/002562 ZJ4 

Začatie správneho konania: 26. 01. 2023 

Žiadateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, so sídlom v Banskej Bystrici, pracovisko 

Dolný Val 20, 010 01  Žilina 

Predmet konania: Žiadosť o schválenie dokumentu Regionálny územný systém ekologickej 

stability okresu Považská Bystrica 

Popis konania v zmysle platnej legislatívy: Rozhodnutie o schválení Regionálneho územného 

systému ekologickej stability okresu Považská Bystrica podľa § 54 ods. 2 písm. c) zákona 

o ochrane prírody a krajiny 

Dotknuté územie: okres Považská Bystrica    

Upozorňujeme, že podľa ustanovenia § 54 ods. 21 zákona o ochrane prírody a krajiny, orgán 

ochrany prírody, ktorý dokumentáciu ochrany prírody a krajiny obstaráva, je povinný pred jej 

schválením prerokovať písomne oznámené pripomienky občianskeho združenia, ktorého cieľom 

podľa stanovej alebo ich zmien platných najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 

ods. 1), doručené tomuto orgánu najneskôr 30 pred predpokladaným termínom jej schválenia.  

Podľa § 54   ods. 23 zákona o ochrane prírody a krajiny je dokumentácia ochrany prírody 

a krajiny podkladom na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie dokumentov, plánov 

alebo  projektov podľa § 9 ods. 1 a na činnosť a rozhodovanie orgánov ochrany prírody.            

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní, v ktorom môžu byť 

dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny je potrebné doručiť podľa § 82 ods. 3 a 6 zákona NR 

SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, buď 

 

písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, Centrum 1/1, 017 01  Považská 

Bystrica 

alebo 

 

elektronicky na adresu:  lubomira.smatanova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od 

zverejnenia informácie.  

Upozorňujeme, že podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného 

predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moc (napr. na adresu: 

lubomira.smatanova@minv.sk) treba do troch pracovných dní doplniť buď v listinnej podobe, 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie  

Centrum 1/1 017 01 Považská Bystrica 

 

mailto:lubomira.smatanova@minv.sk
mailto:lubomira.smatanova@minv.sk


2 
 

v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu 

verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania 

nevyzýva.  

 

 

 

 


