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Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou
doplnený a opravený dokument, oznámenie o prerokovaní doplneného dokumentu RÚSES
verejná vyhláška

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 1 ods. 1 písm. c) a § 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 ako príslušný
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny“) na základe doručenia
doplneného a opraveného dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou
dňa 04.07.2022 od Slovenskej agentúry
životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031 v súlade s § 54 ods. 20 zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny
oznamuje prerokovanie doplneného dokumentu ochrany prírody a krajiny
„Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou“.
Predkladaná dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu
Vranov nad Topľou“ (ďalej len „RUSES“) bola v zmysle § 54 ods. 2 písm. c) a ods. 10 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny vypracovaná a doplnená, resp. opravená Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská
Bystrica.
Dokument RUSES je základný dokument ochrany prírody a krajiny v oblasti starostlivosti o krajinu a biodiverzitu na
regionálnej úrovni. Patrí k základným podkladom pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce, je
podkladom pri riešení krajinnoekologických plánov, návrhov na využitie územia, pozemkových úprav, ekologických štúdií
a ostatných rozvojových dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni.
Oznámenie sa v súlade s § 54 ods. 20 v nadväznosti na § 82 ods. 3 a ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny doručuje verejnou vyhláškou.
Účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie môžu doručiť svoje námietky a pripomienky na Okresný úrad
Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou v lehote
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
Prerokovanie sa vykonáva formou vyžiadania si opätovných písomných stanovísk k opravenej a doplnenej
dokumentácii RUSES okresu Vranov nad Topľou (t.j. vyjadrenie sa pred jeho konečným chválením). Do dokumentácie
RÚSES okresu Vranov nad Topľou je možné nahliadnuť na tunajšom úrade a to v úradných hodinách každý pracovný deň.
Termín nahliadnutia odporúčame vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom. Toto oznámenie a dokumentácia sa
zverejňuje aj na webovom sídle Okresného úradu Vranov nad Topľou.
Mesto Vranov nad Topľou a obce sú povinné oznámenie vyvesiť na svojej úradnej tabuli najmenej po dobu 30 dní.
Je potrebné, aby mesto a obce písomne alebo elektronickou formou (e-podanie) informovali Okresný úrad Vranov nad
Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky a to na adresu Okresný
úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou.
Podľa § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody a krajiny sa všeobecné predpisy o správnom konaní, zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s výnimkou ustanovení o miestnej

príslušnosti nevzťahujú na konanie podľa § 54 ods. 20 až 22 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Poučenie:
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou, tak že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Vranov nad
Topľou a súčasne na úradných tabuliach v obciach okresu Vranov nad Topľou a zároveň sa zverejní spôsobom v mieste
obvyklým. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu doručiť svoje námietky a pripomienky na Okresný úrad Vranov nad
Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou najneskôr do 30 dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Posledný deň zverejnenia verejnej vyhlášky je dňom
doručenia tohto oznámenia.

Prílohy:
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Vyhodnotenie pripomienok dotknutých obcí, orgánov štátnej správy, fyzických a právnických osôb k RÚSES Vranov

na Topľou
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Rozdeľovník k číslu OU-VT-OSZP-2022/000325-071
Obec Matiaška, Matiaška 56, 094 32 Matiaška
Obec Medzianky, Medzianky 86, 094 31 Medzianky
Obec Merník, Merník 164, 094 23 Merník
Obec Michalok, Michalok 62, 094 23 Michalok
Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov
Obec Nižný Kručov, Nižný Kručov 48, 093 01 Nižný Kručov
Obec Nová Kelča, Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča
Obec Ondavské Matiašovce, Ondavské Matiašovce 201, 094 01 Ondavské Matiašovce
Obec Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec
Obec Pavlovce, Pavlovce 143, 094 31 Pavlovce
Obec Petrovce, okres Vranov nad Topľou, Petrovce 89, 072 62 Koromľa
Obec Piskorovce, Piskorovce 31, 094 05 Piskorovce
Obec Poša, Poša 241, 094 21 Poša
Obec Prosačov, Prosačov 16, 094 31 Prosačov
Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35 Rudlov
Obec Radvanovce, Radvanovce 5, 094 31 Radvanovce
Obec Rafajovce, Rafajovce 1, 094 05 Rafajovce
Obec Remeniny, Remeniny 11, 094 31 Remeniny
Obec Ruská Voľa, Ruská Voľa 1, 094 31 Ruská Voľa
Obec Sačurov, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov
Obec Sečovská Polianka, Hlavná 132, 094 14 Sečovská Polianka
Obec Sedliská, Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Obec Skrabské, Skrabské 78, 094 33 Skrabské
Obec Slovenská Kajňa, Hlavná ulica 6, 094 02 Slovenská Kajňa
Obec Soľ (OVM), Soľ 161, 094 35 Soľ
Obec Štefanovce, Štefanovce 64, 094 01 Štefanovce
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