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Úradnt záznam vereiná vyhláška — Oznámenie o zámere schválit‘ R-ÚSES okresu Zlaté Moravce

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽ?“),
“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ~ 1 ods. 1 písm. c) 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,
a ~ 64 ods. 1 písm. d) zákona Č. 543 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) oznamuje zámer schválit‘ dokumentáciu regionálneho územného systému
ekologickej stability (R-USES) okresu Zlaté Moravce. Uvedený dokument je vypracovaný pre potreby vytvorenia
základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infřaštruktúry, ako podklad pri spracovaní
územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce, pri riešení krajinnoekologických plánov, návrhov na využitie
územia, pozen*ových úprav, ekologických štúdii a ostatných rozvojových dokumentov na regionálnej a miestnej
úrovni.

Informácia pre verejnosf: Akékoľvek informácie k uvedenému dokumentu si žiadajte elektronicky e-mailom na
adresu jan.klein2~minv.sk, alebo telefonicky 037/6421106 Mgr. Ján Klein, PhD. do 30 dní od zverejnenia na
úradnej tabuli Okresného úradu Zlaté Moravce, resp. elektronickej úradnej tabuli.

Informácia pre príslušné obce: obec zabezpečí zverejnenie oznámenia verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Po dobu
30 dní. Zároveň hneď po zverejnení odošle informáciu o zverejnení e-mailom na adresu jan.klein2~minv.sk. V
prípade nejasností kontaktujte Mgr. Ján Klein, PhD. -037 6421106.

Všetky stanoviská k predmetnému dokumentu nám zašijte písomne (alebo elektronicky autorizovane) Po uplynutí
lehoty 30 dní od zverejnenia.

lnformácia pre združenia: Podľa zákona č. 543/2002 Z. z., * 54 ods.

21) Orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu ochrany prírody a krajiny obstaráva, je povinný pred jej schválením
prerokovaf písomne oznámené pripomienky občianskeho združenja, ktorého cieľom podľa stanov alebo ich zmien
platných najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (* 2 ods. 1), doručené tomuto orgánu najneskůr 30 dní
pred predpokladaným termínom jej schválenia.
22) Občianske združenje podľa odseku 21 může požiadaf orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu ochrany
prírody a krajiny obstaráva, aby ho písomne upovedomil o obstarávanej dokumentácii a predpokladanom ten~íne
jej schvaľovanja. Žiadosf združenia musí obsahovat‘ najmä názov občianskeho združenia, jeho sídlo, identiflkaČné
Číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konat‘ v mene obČ janskeho združenia a druh dokumentácie, ktorej sa
žiadosť o upovedomenie týka; prílohou k žiadosti musia byť zaregistrované stanovy občianskeho združenia a ich
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zrncny. Orgán ochrany prírody, ktorčmu Lakúto žiadost‘ bala doručená, je povimiý písornne upovedoiniC občianske
združenie o obstarávanej dokumentácii ochrany prirody a krajiny a predpokladanom tem~íne jej schvaľovania, a to
najneskór do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.
23) Dokumentácia ochrany prirody a krajiny je podkladom na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie,
dokumentov, plánov alebo projektov podľa ~ 9 ods. I a na činnosť a rozhodovanie orgánov ochrany prirody.
24) Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je verejne pristupná.
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