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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

 

O z n á m e n i e 
o zámere schváliť Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa a žiadosť 

o stanovisko k schvaľovaniu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu 
Šaľa  

 
 
  
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy 
podľa § 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 § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 
Z.  z.  o  ochrane  prírody  a  krajiny  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „zákon 
o ochrane  prírody  a krajiny“)  oznamuje  zámer  schváliť  dokumentáciu  R-ÚSES  -  regionálny 
územný  systém  ekologickej  stability  okresu  Šaľa  a  zároveň  Vás  žiada  o  vydanie  stanoviska  k 
dokumentácii R-ÚSES - regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa.. Uvedený 
dokument  je  vypracovaný  pre  potreby  vytvorenia  základnej  východiskovej  bázy  pre  reguláciu 
návrhu budovania zelenej infraštruktúry.  
 
 Zároveň Vás informujeme o zverejnení predmetného dokumentu na internetovej stránke 
tunajšieho orgánu:  https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-86   
 
 Informácia  pre  verejnosť:  Informácie  k  uvedenému  dokumentu  Vám  budú  poskytnuté 
mailom na adrese: martin.stanko@minv.sk, alebo telefonicky 0961 34 5705 - lng. Stanko do 30 
dní  od  zverejnenia  na  úradnej  tabuli  Okresného  úradu  Šaľa  resp.  elektronickej  úradnej  tabuli 
Okresného úradu Šaľa.  

 Informácia pre príslušné obce: Príslušná Obec zabezpečí zverejnenie oznámenia verejnou 
vyhláškou na úradnej tabuli po dobu 30 dní. Zároveň hneď po zverejnení odošle informáciu o 
zverejnení  mailom  na  adresu:  martin.stanko@minv.sk.  V  prípade  nejasností  kontaktujte  lng. 
Stanka 0961 34 5705. Všetky stanoviská k predmetnému dokumentu zašlite písomne v lehote do 
do 30 dní od zverejnenia na uvedený email.  

Informácie pre združenia:  

Podľa § 54 zákona ods. 21) orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu ochrany prírody a kraj 
iný  obstaráva,  je  povinný  pred  jej  schválením  prerokovať  písomne  oznámené  pripomienky 
občianskeho združenia, ktorého cieľom podľa stanov alebo ich zmien platných najmenej jeden 
rok  je  ochrana  prírody  a  krajiny  (§  2  ods.  l),  doručené  tomuto  orgánu  najneskôr  30  dní  pred 
predpokladaným termínom jej schválenia.  
Podľa § 54 zákona ods. 22) občianske združenie podľa odseku 21 môže požiadať orgán ochrany 
prírody, ktorý dokumentáciu ochrany prírody a krajiny obstaráva, aby ho písomne upovedomil o 
obstarávanej dokumentácii a predpokladanom termíne jej schvaľovania. Žiadosť združenia musí 
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obsahovať najmä názov občianskeho združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a 
priezvisko osoby oprávnenej konať v mene občianskeho združenia a druh dokumentácie, ktorej 
sa žiadosť o upovedomenie týka; prílohou k žiadosti musia byť zaregistrované stanovy 
občianskeho  združenia  a  ich  zmeny.  Orgán  ochrany  prírody,  ktorému  takáto  žiadosť  bola 
doručená,  je  povinný  písomne  upovedomiť  občianske  združenie  o  obstarávanej  dokumentácii 
ochrany  prírody  a  krajiny  a  predpokladanom  termíne  jej  schvaľovania,  a  to  najneskôr  do 
siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.  
Podľa § 54 zákona ods. 23) dokumentácia ochrany prírody a krajiny je podkladom na 
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, dokumentov, plánov alebo projektov podľa § 9 
ods. 1 a na činnosť a rozhodovanie orgánov ochrany prírody.  
Podľa § 54 zákona ods. 24) dokumentácia ochrany prírody a krajiny je verejne prístupná.  
 
Na  základe  §  26  ods.  1,2  zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom  konaní  v  znení  neskorších 
predpisov, Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie doručuje „Oznámenie o 
zámere schváliť dokumentáciu R- ÚSES okresu Šaľa“ verejnou vyhláškou. 
 

Vaše  stanoviská  zasielajte  písomne  na  adresu:  martin.stanko@minv.sk  do  30  dní  od 
zverejnenia na verejnej tabuli okresného úradu, resp. verejnej tabuli obce. Po uvedenom termíne 
sa na doručené stanoviská neprihliada.  
 

 
 
 
 

                                                                                                  Ing. Miroslava Danišová 
                                                                                                         vedúca odboru         
 

Tunajší  úrad  žiada  príslušné  obce,  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 späť na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie 
s vyznačením uvedených údajov:  

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa – úradná tabuľa 

 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Obec Dlhá nad Váhom, č. 225, 927 05 Dlhá nad Váhom – úradná tabuľa 

 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 
 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Obec Trnovec nad Váhom, č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom – úradná tabuľa 

 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 
 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Obec Kráľová nad Váhom, č. 71, 925 91 Kráľová nad Váhom – úradná tabuľa 

 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 
 

 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Obec Selice, Sovietskej armády 1131, 925 72 Selice – úradná tabuľa 
 
 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 

 

 

 

26. 5. 2020
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Obec Diakovce, 925 81 Diakovce, č. 118 – úradná tabuľa 
 
 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Obec Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo – úradná tabuľa 
 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 

 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Obec Žihárec, 925 83 Žihárec, č. 599 – úradná tabuľa 
 
 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 
 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Obec Vlčany, 925 84 Vlčany, č. 944 – úradná tabuľa 
 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Obec Neded, 925 85 Neded, č. 844 – úradná tabuľa 

 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 

 

 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Obec Močenok,  Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok – úradná tabuľa  
 
 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 

 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Obec Horná Kráľová, Hlavná 17,  951 32 Horná Kráľová – úradná tabuľa  
 
 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 

 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Obec Hájske, Pri škôlke 410,  951 33 Hájske – úradná tabuľa 

 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – úradná tabuľa 

 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 
 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
internetová stránka správneho orgánu www.minv.sk 

 

Vyvesené dňa...................................................   Zvesené dňa............................................ 

 

 

.....................................................................   ................................................................. 

 odtlačok pečiatky, podpis     odtlačok pečiatky, podpis 
 
                                                                                                                                                                                                                                   
Rozdeľovník: 
1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,  812 35 

Bratislava 
2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
3. Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Dlhá nad Váhom, č. 225 
4. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom, č. 71 
5. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom, č. 587 
6. Obec Selice, Sovietskej armády 1131, 925 72 Selice 
7. Obec Diakovce, 925 81 Diakovce, č. 118 
8. Obec Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo  
9. Obec Žihárec, 925 83 Žihárec, č. 599 
10. Obec Vlčany, 925 84 Vlčany, č. 944 
11. Obec Neded, 925 85 Neded, č. 844  
12. Obec Močenok,  Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok  
13. Obec Horná Kráľová, Hlavná 17,  951 32 Horná Kráľová  
14. Obec Hájske, Pri škôlke 410,  951 33 Hájske 
15. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
16. Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, pracovisko Dunajská Streda, Korzo Bélu 

Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 
17. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
18. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
19. Národné lesnícke centrum,T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen 
20. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.,Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 
21. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
22. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
23. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava 211 
24. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
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