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  Rozhodnutie
schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou

 

  Výrok
         Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej „OÚ Vranov nad Topľou aj tunajší 
úrad“), príslušný orgán štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny 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 a ako 
príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 68 písm. a) 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako  „zákon o ochrane prírody a 
krajiny“) v súlade s § 54 ods. 20 zákona o ochrane prírody a krajiny  
  
s ch v a ľ u j e 
  
         dokumentáciu ochrany prírody a krajiny - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou, 
ktorý obstarala Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica a vypracovala spoločnosť 
ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica v roku 2019.  
 

 

  Odôvodnenie
         Dňa 20.05.2020 požiadala Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 banská Bystrica (ďalej len 
„SAŽP“) listom č. 2301/2020 zo dňa 10.02.2020 o schválenie dokumentu RÚSES okresu Vranov nad Topľou, na základe 
dohody o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom životného prostredia SR a SAŽP zo dňa 09.03.2018. 
  
         Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou (RÚSES okresu Vranov nad Topľou), bol 
vypracovaný v súlade s prílohou č. 23 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z. (novelizovaná vyhláška č. 170/2021, príloha č. 26), 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  
  
        Spracovanie aktuálneho RÚSES okresu Vranov nad Topľou vyplynula z dynamických zmien v krajine. Súčasný stav 
krajiny sa za posledných 20 rokov zmenil. Budovaním technickej infraštruktúry sa sprístupnili nové územia pre investičný 
rozvoj a cestovný ruch, čím sa zvýšil tlak na zachovalé prírodné ekosystémy v územiach NATURA 2000 a dochádza k 
častejším stretom záujmov človeka a týchto území. Zachovalé ekosystémy a ekologické koridory, spájajúce jednotlivé 
centrá biotickej aktivity sú často vnímané ako prekážka realizácie hospodárskych a rekreačných aktivít.  
  
        V súčasnosti využívaný dokument RÚSES bol zhotovený v roku 1996. Jednotlivé prvky územného systému ekologickej 
stability sa v aktualizovanom RÚSES prehodnotili alebo spresnili. Tento dokument RÚSES je teda vlastne aktualizovaný a 
modifikovaný pôvodný dokument RÚSES na súčasný okres Vranov nad Topľou.  
  
         Aktuálny Regionálny územný systém ekologickej stability predstavuje dokument, ktorý odzrkadľuje všetky 
legislatívne zmeny ochrany prírody a krajiny, aktualizuje analýzu súčasného stavu krajiny a javov, ktoré vplývajú na zmenu 
krajiny a ekologickej stability. Významným výstupom sú definované regulatívy, ktoré po premietnutí do relevantných 
územnoplánovacích dokumentov budú usmerňovať činnosť človeka v krajine, čím prispejú k zachovaniu lokalít NATURA 
2000 v priaznivom stave a zároveň pomôžu zosúladiť plánované činnosti s potrebou ochrany prírody a krajiny. 
  
        Oznámenie o zámere schváliť RÚSES okresu Vranov nad Topľou bolo listom č. OU-VT-OSZP-2020/005988-002 zo 
dňa 22.05.2020 doručené verejnou vyhláškou dotknutým obciam, mestám, zverejnené na internetovej stránke OÚ Vranov 
nad Topľou a na centrálnej úradnej tabuli (CUET)   po dobu 30 dní od zverejnenia.  
  
        K predloženému dokumentu RÚSES podali stanovisko s pripomienkami a návrhmi - Slovenský vodohospodársky 
podnik, š.p. OZ Košice a Prešovský samosprávny kraj. Následne tieto stanoviská a pripomienky boli zaslané dňa 08.07.2020 
na zapracovanie Slovenskej agentúre životného prostredia. Dňa 04.07.2022 doručila Slovenská agentúra životného 
prostredia OÚ Vranov nad Topľou doplnený a opravený dokument RÚSES. OÚ Vranov nad Topľou opätovne listom č. OU-
VT-OSZP-2022/00325-068-072 zo dňa 15.07.2022 oznámil konanie o prerokovacom a schvaľovacom procese verejnou 
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j
vyhláškou a zaslal oznámenie dotknutým organizáciám a orgánom. K doplnenému a opravenému dokumentu RÚSES 
podali stanovisko s pripomienkami a návrhmi - Prešovský samosprávny kraj, ktoré boli opätovne zaslané Slovenskej 
agentúre životného prostredia dňa 14.09.2022. Dňa 06.10.2022 doručila Slovenská agentúra životného prostredia 
doplnený a opravený dokument RÚSES. Týmto boli podklady na schválenie dokumentu kompletné. Na základe uvedených 
skutočnosti OÚ Vranov nad Topľou predmetnú dokumentáciu RÚSES okresu Vranov nad Topľou schválil.  
  
         Podľa § 54 ods. 2 a ods. 23 zákona o ochrane prírody a krajiny 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 ochrany prírody je verejne prístupná.  
         Podľa § 54 ods. 24 zákona o ochrane prírody a krajiny je dokumentácia RÚSES okresu Vranov nad Topľou verejne 
prístupná. Schválená dokumentácia RÚSES okresu Vranov nad Topľou je uložená na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, 
odbore starostlivosti o životné prostredie. Schválená dokumentácia je tiež prístupná na webovom sídle Okresného úradu 
Vranov nad Topľou. 
  
         Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Vranov nad 
Topľou a súčasne na úradných tabuliach v obciach a mestách okresu Vranov nad Topľou a zároveň sa zverejní spôsobom v 
mieste obvyklým. Toto rozhodnutie sa zverejňuje aj na webovej stránke Okresného úradu Vranov nad Topľou. 
  
         Schválením Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou stráca platnosť doteraz 
platný dokument RÚSES okresu Vranov nad Topľou vypracovaný v roku 1994. 
  
         Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.  
 

  Poučenie
Schvaľovanie dokumentu územného systému ekologickej stability sa podľa § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody 
a krajiny nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a 
preto sa voči nemu nemožno odvolať.      
         Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
  
Poznámka:  
Tunajší úrad žiada príslušné obce, mestá Vranov nad Topľou a Hanušovce nad Topľou, aby predmetnú verejnú vyhlášku 
bezodkladne vyvesili na úradných tabuliach mesta a obcí na dobu 30 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, 
žiadame túto vyhlášku zaslať na OÚ Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

 

  Prílohy: 
 - RÚSES Vranov nad Topľou - text 

 

 

 
Obec Majerovce, Majerovce 2, 094 09 Majerovce, Slovenská republika
Obec Malá Domaša (OVM), Malá Domaša 106, 094 02 Malá Domaša, Slovenská republika
Obec Matiaška, Matiaška 56, 094 32 Matiaška, Slovenská republika
Obec Medzianky, Medzianky 86, 094 31 Medzianky, Slovenská republika
Obec Merník, Merník 164, 094 23 Merník, Slovenská republika
Obec Michalok, Michalok 62, 094 23 Michalok, Slovenská republika
Obec Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec, Slovenská republika
Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov, Slovenská republika
Obec Nižný Kručov, Nižný Kručov 48, 093 01 Nižný Kručov, Slovenská republika
Obec Nová Kelča, Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča, Slovenská republika
Obec Ondavské Matiašovce, Ondavské Matiašovce 201, 094 01 Ondavské Matiašovce, Slovenská republika
Obec Pavlovce, Pavlovce 143, 094 31 Pavlovce, Slovenská republika
Obec Petkovce, Petkovce 35, 094 33 Petkovce, Slovenská republika
Obec Petrovce, okres Vranov nad Topľou, Petrovce 89, 072 62 Petrovce, Slovenská republika
Obec Piskorovce, Piskorovce 31, 094 05 Piskorovce, Slovenská republika
Obec Poša, Poša 241, 094 21 Poša, Slovenská republika
Obec Prosačov, Prosačov 16, 094 31 Prosačov, Slovenská republika
Obec Radvanovce, Radvanovce 5, 094 31 Radvanovce, Slovenská republika
Obec Rafajovce, Rafajovce 1, 094 05 Rafajovce, Slovenská republika
Obec Remeniny, Remeniny 11, 094 31 Remeniny, Slovenská republika
Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35 Rudlov, Slovenská republika
Obec Ruská Voľa, Ruská Voľa 1, 094 31 Ruská Voľa, Slovenská republika
Obec Sačurov, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov, Slovenská republika

Doručuje sa  

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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