Okresný úrad Levice
odbor starostlivosti o životné prostredie
Rozmarínová 4, 934 01 L e v i c e
OU-LV-OSZP-2020/005834-132

Levice, 21. 12. 2020

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška
Popis konania/Účastníci konania
Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice
Doručuje sa:
1. SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
2. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy, Samova ul. 3, 949 01 Nitra
3. ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská č. 26, 969 01 Banská Štiavnica
3. Obce okresu Levice
4. Dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté subjekty

Výrok
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie 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, podľa § 68
písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane prírody“) v súlade s § 54 ods. 20 zákona
SCHVAĽUJE DOKUMENT
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice,

ktorý obstarala Slovenská agentúra životné prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
a vypracovala spoločnosť ESPRIT, s. r. o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, rok spracovania 2019.
Odôvodnenie
Regionálny územný systém ekologickej stability (ďalej len „RÚSES) okresu Levice pozostáva
z textovej a grafickej časti a dokumentácia bola spracovaná v zmysle prílohy č. 23 Vyhlášky MŽP SR
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil dňa 13. 05. 2020 verejnou
vyhláškou zámer schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém
ekologickej stability okresu Levice“ na základe žiadosti, ktorú predložila Slovenská agentúra životného
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prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica. Dokumentáciu vypracovala spoločnosť ESPRIT, s.
r. o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, rok spracovania 2019.
Oznámenie o zámere schváliť RÚSES okresu Levice, bolo zverejnené prostredníctvom elektronickej
úradnej tabuli CUET, na webovom sídle úradu a na úradnej tabuli Okresného úradu Levice v čase od
13. 05. 2020 do 15. 06. 2020. Súčasne toto oznámenie bolo zaslané 89 obciam Levického okresu,
dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým subjektom.
Stanoviská, ktoré boli doručené v stanovenej lehote boli zaslané obstarávateľovi SAŽP Banská Bystrica
na zapracovanie do dokumentu. Zapracované pripomienky v dokumente boli opätovne zaslané obciam
Levického okresu, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým subjektom. Vzhľadom na opatrenia
súvisiace s vyhlásením núdzového stavu na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30
septembra 2020 nebolo možné prerokovať zapracované pripomienky verejne. Zapracované pripomienky
a kompletný dokument bol prístupný elektronicky prostredníctvom elektronickej úradnej tabuli CUET,
na webovom sídle úradu pred samotným schválením.
ŠOP SR Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy vydala súhlasné stanovisko k doplnenému
dokumentu RÚSES okresu Levice pod číslom CHKOPNaDL/241-005/2020 zo dňa 02. 12. 2020. ŠOP
SR Správa CHKO Štiavnické vrchy vydala súhlasné stanovisko č. CHKOŠV/478001/2020 zo dňa 21.
12. 2020.
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že dokumentácia RÚSES
okresu Levice bola vypracovaná v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou
vyhláškou.
Podľa § 54 ods. 2 a ods. 23 zákona predstavuje dokument regionálneho územného systému ekologickej
stability dokumentáciu ochrany prírody a krajiny, ktorá je podkladom na vypracovanie územnoplánovacej
dokumentácie, dokumentov, plánov alebo projektov podľa § 9 ods. 1 zákona a na činnosť a rozhodovanie
orgánov ochrany prírody. Dokumentácia je verejne prístupná.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. zostávajú vydaním tohto rozhodnutia
nedotknuté.
Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Levice
a súčasne na úradných tabuliach v obciach okresu Levice a zároveň sa zverejní spôsobom v mieste
obvyklým. Toto rozhodnutie sa zverejňuje aj na webovej stránke okresného úradu a centrálnej úradnej
elektronickej tabuli (CUET).
Schválením Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice stráca platnosť doteraz
platný dokument RÚSES okresu Levice vypracovaný v roku 1995 spoločnosťou EKOPOLIS Bratislava.
Poučenie
Schvaľovanie dokumentu ochrany prírody Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu
Levice sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a preto
sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Eva Červenáková
vedúca odboru

