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OZNÁMENIE 
, 'V 

VEREJNOU VYHLASKOU 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny podľa § 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 v spojení s § 64 a § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

oznamuje 

začatie procesu prerokovávania a schvaľovania dokumentácie ochrany prírody a krajiny 
REGIONÁLNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY MESTA 
BRATISLAVY, spracovaného spoločnosťou ESPRIT, s. r. o., Pletiarska 2, 969 27 Banská 
Štiavnica, rok 2019, pod názvom „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu 
Bratislava - mesto" a obstaraného Slovenskou agentúrou životného prostredia, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica (ďalej len „SAŽP), na základe dohody medzi Ministerstvom vnútra SR, 
Ministerstvom životného prostredia SR a SAŽP zo dňa 09. 03. 2018 o spolupráci v procese 
spracovania a schvaľovania regionálnych územných systémov ekologickej stability pre vybrané 
okresy Slovenskej republiky. 

Dokumentácia je prístupná na internetovej stránke Okresného úradu Bratislava na úradnej tabuli 
na adrese https://minv.sk/?uradna-tabula-14. 

Prerokovávaný dokument pre územie okresov Bratislava I až Bratislava V na území hlavného 
mesta Bratislavy bol vyhotovený ako súčasť projektu „Spracovanie dokumentov regionálnych 
územných systémv ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy na 
reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II)" spadajúceho pod špecifický cieľ 
1.3.1: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci 
sústavy NA TURA 2000, aktivita B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich 
služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry Operačného 
programu Kvalita životného prostredia. 

Dokumenty územného systému ekologickej stability ( ďalej len „ÚSES") patria k dokumentácii 
ochrany prírody a krajiny v zmysle § 54 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č 543/2002 Z. z.). 

Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability ( ďalej len „RÚSES") sa 
vyhotovuje ako dokument určený na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom 
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regióne (§ 54 ods. 10 písm. bi zákona č. 543/202 Z. z.). Je základným dokumentom ochrany 
prírody a krajiny v oblasti starostlivosti o krajinu a biodiverzitu v regionálnom meradle a patrí 
k východiskovým podkladom pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce 
(mesta), pri riešení krajinoekologických plánov, návrhov na využitie územia, pozemkových 
úprav, ekologických štúdií a ostatných rozvojových dokumentov na regionálnej a miestnej 
úrovni. Dokument RÚSES sa vypracováva pre administratívne územie okresu, na území 
Bratislavy pre okresy Bratislava I až Bratislava V. 

Spracovanie predloženého RÚSES pre územie hlavného mesta SR Bratislavy vyplynulo 
z potreby reagovať na dynamické zmeny v krajine a aktualizovať a modifikovať pôvodný 
dokument obstaraný príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny - RÚSES mesta Bratislavy 
(SAŽP, pobočka Bratislava, december 1994) a dokument „Aktualizácia prvkov regionálneho 
ÚSES mesta Bratislavy" (SAŽP, Centrum integrovanej starostlivosti o krajinu - URBION 
Bratislava, 2006), ktorý nebol ukončený, prerokovaný s dotknutými orgánmi, ani schválený 
príslušným orgánom ochrany prírody, ale bol jedným z podkladov Územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007. 

Nový dokument má odzrkadľovať všetky legislatívne zmeny ochrany prírody a krajiny, 
aktualizovať analýzu súčasného stavu krajiny a javov, ktoré vplývajú na jej ekologickú stabilitu 
a definovať regulatívy, ktoré po premietnutí do relevantných územnoplánovacích dokumentov 
budú usmerňovať činnosť človeka v krajine, čím prispejú k zachovaniu lokalít NA TURA 2000 
v priaznivom stave a zároveň pomôžu zosúladiť plánované činnosti s potrebou ochrany prírody 
a krajiny ( cit. z úvodu dokumentu). 

Podľa§ 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. obstaráva a schvaľuje dokument RÚSES okresný 
úrad. 

V súlade s druhou vetou§ 54 ods. 20 zákona č. 543/2002 Z. z. RÚSES schvaľuje príslušný orgán 
ochrany prírody po prerokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy. 

Podľa§ 54 ods. 21 zákona č. 543/2002 Z. z. orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu ochrany 
prírody a krajiny 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. 1), doručené tomuto orgánu najneskôr 
30 dní pred predpokladaným termínom jej schválenia. 

Podľa § 54 ods. 22 zákona č. 543/2002 Z. z. občianske združenie podľa odseku 21 moze 
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 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. Orgán ochrany prírody, ktorému bola 
takáto žiadosť doručená, je povinný písomne upovedomiť občianske združenie o obstarávanej 
dokumentácii a predpokladanom termíne jej schvaľovania, a to najneskôr do siedmich dní od 
doručenia žiadosti. 

V súlade s § 81 ods. 2 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. všeobecné predpisy o správnom konaní 
s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa na konanie podľa § 54 ods. 20 nevzťahujú. 

Toto oznámenie o začatí procesu prerokovávania a schvaľovania dokumentácie ochrany prírody 
a krajiny Regionálny územný systém ekologickej stability mesta Bratislavy je písomnosťou 
doručovanou viac ako dvadsiatim účastníkom, preto bude v súlade s § 84 ods. 6 zákona č. 
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543/2002 Z. z. doručované verejnou vyhláškou, zverejnenou písomne na úradnej tabuli 
Okresného úradu Bratislava a elektronicky na internetovej stránke Okresného úradu Bratislava 
(spolu s návrhom prerokovávaného dokumentu) a na úradných tabuliach Hlavného mesta SR 
Bratislavy a mestských častí, a to po dobu 30 dní. 

Dotknuté orgány verejnej správy, orgány samosprávy, právnické osoby dotknuté z hľadiska 
svojej miestnej príslušnosti alebo činnosti, ktorú v území navrhovaného RÚSES vo verejnom 
záujme vykonávajú a občianske združenia spÍňajúce podmienky § 54 ods. 21 a 22 zákona č. 
543/2002 Z. z. žiadame doručiť písomné pripomienky k prerokovávanému návrhu dokumentu 
RÚSES do 30 dní od zverejnenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli Okresného úradu 
Bratislava. Na stanovisko zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada. 

Písomné stanoviská je potrebné doručiť na adresu: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, alebo v elektronickej podobe 
s autorizáciou podľa osobitného predpisu. 

Hlavné mesto SR Bratislavu a mestské časti Bratislavy žiadame zverejniť toto oznámenie na 
svojich úradných tabuliach spôsobom v mieste obvyklým a po uplynutí 30 dní od zverejnenia 
oznámenie verejnou vyhláškou vrátiť Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia. 

C -

/ -;;7/&z,,( 
JUDr. Elena Jaďu ová 

C 

poverená vykonávaním funkcie 
vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie 

Okresného úradu Bratislava 

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

V meste/ mestskej časti ............................................... . Pečiatka / podpis .............. ..... ............ . 
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Rozdeľovník: 

1. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
2. Dopravný úrad, Letisko M. R Štefänika, 823 05 Bratislava 21 
3. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
4. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgán štátnej správy vôd 
6. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny kraja 
7. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192,814 99 Bratislava 1 
8. Mestská časť Bratislava- Čunovo, Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava 59 
9. Mestská časť Bratislava- Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava 46 
1 O. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17 / A, 843 1 O Bratislava 49 
11. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 42 
12. Mestská časť Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 1 O Bratislava 59 
13 . Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 
14. Mestská časť Bratislava - Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47 
15. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 
16. Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5 
17. Mestská časť Bratislava- Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, 821 06 Bratislava 214 
18. Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 3 5 
19. Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 1 O Bratislava 59 
20. Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
21. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 
22. Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36 
23 . Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava 214 
24. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava 48 
25 . Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 
26. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy v Nitre - pracovisko Bratislava, Karloveská 63, 

841 04 Bratislava 4 
27. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dun:i.jské luhy v Nitre - pracovisko Dunajská Streda, Korzo 

Bélu Bartóka 789/3, 929 O 1 Dunajská Streda 
28 . ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 O 1 Modra 
29. ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského ul. 17, 9001 O 1 Malacky 
30. Lesy Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
31. Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, 960 O 1 Zvolen 
32. Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava 37 
33. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4 
34. Verejné prístavy, a. s., Prístavná 776/10, 821 09 Bratislava 2 
35. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
36. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 
37. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6,816 47 Bratislava 1 
38. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
39. ZSE Energie, a. s., Čulenova 6,816 47 Bratislava 1 
40. SPP - Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 2 
41. Ďalšie subjekty, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právom chránených záujmoch v oblasti verejnej 

správy, ktoré môžu byť prerokovávanou dokumentáciou dotknuté 
42. Občianske združenia splňajúce podmienky § 54 ods. 21 a 22 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov 

Na vedomie: 

43 . Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, odbor ochrany 
prírody, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava 1 

44. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 976 90 Banská Rystrica· "'.";':"" ~ ... · . ., . . · · 
45 . Slov~nská agentú:a životného prostredia, §~ŽP pracovisko, Dolný val 20 OJ0} 01r?t'~!?-;{ ľ ';·? },'./~[) "b k 
46. Espnt, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Stiavmca Me„ts,,, .. ,Jast Br .... ·"··' a u rav a 

Dátum: - 1 -07- 2020 
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