
OKRESNÝ  ÚRAD  MARTIN 
ODBOR  STAROSTLIVOSTI  O ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE 

 Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58  Martin 
 

   
Číslo: OU-MT-OSZP-2015/4395-Mu                      V Martine dňa 01. 07. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
   

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 
štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení 
a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 
písm. d) a § 68 písm. c) 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 ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 

 

s c h v a ľ u j e 
 
  

dokumentáciu ochrany prírody a krajiny 
 
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Martin (RÚSES okresu Martin), ktorý je 
súčasťou dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 2 písmeno c) zákona o 
ochrane prírody a krajiny, zhotoviteľom ktorej je Slovenská agentúra životného prostredia 
Banská Bystrica vyhotovenej v roku 2012. 
  Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny 
ostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté. 

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť doteraz platný 
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Martin, (Regioplán Nitra, Ekoped 
Žilina, december, 1993). 

 
 Rozhodnutie sa vydáva na dobu neurčitú. 

 
Odôvodnenie: 
 

RÚSES okresu Martin bol vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny (príloha č. 23 ) a predmetom dokumentu je: 
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a)      textová časť, ktorá obsahuje: 
 
1. PRÍRODNÉ POMERY  
 
1.1 Abiotické pomery  
 
1.2 Biotické pomery  
 
2. SÚČASNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA  
 
3. ZHODNOTENIE VZŤAHU K ÚPN VÚC A DOTKNUTÝCH OBCÍ  
 
4. POZITÍVNE A NEGATÍVNE PRVKY / JAVY V ÚZEMÍ  
 
4.1 Pozitívne prvky a javy  
4.2 Negatívne prvky a javy  
 
5. SYNTÉZA ANALYTICKÝCH VSTUPOV A HODNOTENIA  
 
5.1 Hodnotenie ekologickej stability  
5.2 Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov / javov v krajine  
5.3 Hodnotenie typov biotopov  
5.4 Reprezentatívne potenciálne geoekosystémy  
5.5 Hodnotenie krajinnej štruktúry  
 
6. NÁVRH REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY  
 
6.1 Návrh prvkov RÚSES  
6.2 Návrh manažmentových opatrení 
6.3 Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny  
6.4 Návrh prvkov RÚSES odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany  
 
b) grafická časť je tvorená nasledovnými mapami M 1 : 50 000 
 
1. Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability 
2. Negatívne prvky a javy 
3. Pozitívne prvky a javy 
4. Súčasná krajinná štruktúra 

 
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s čl. IV. ods. 7 

zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnil na internetovej stránke 
informáciu o začatí tohto správneho konania dňa 06. 03. 2015. Lehota na prihlásenie sa do 
konania uplynula dňa 16. 03. 2015. Do konania sa žiadne subjekty neprihlásili. 

Z dôvodu vykonania nevyhnutných procesných úkonov bola lehota, v súlade 
s ustanovením § 85 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny, predĺžená vedúcim orgánu 
ochrany prírody listom zo dňa 02. 04. 2015 do 07. 06. 2015 a listom zo dňa 04. 06. 2015 do 
07. 08. 2015.  
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Oznámenie o začatí schvaľovacieho konania bolo doručené Mestu Martin, Mestu 

Vrútky a všetkým obecným úradom okresu Martin verejnou vyhláškou č. OU-MT-OSZP-
2014/10325/1-Mu zo dňa 17. 10. 2014, ktorá bola vyvesená podobu 30 dní od jej 
doručenia. Oznámenie bolo ďalej doručené dotknutým orgánom štátnej správy, odborným 
organizáciám ochrany prírody – Správe Národného parku Malá Fatra Varín a Správe 
Národného parku Veľká Fatra Martin ako i niektorým právnickým subjektom, ktorých 
záujmy by mohli byť schválením tohto dokumentu dotknuté. Taktiež uvedené oznámenie o 
„Regionálnom územnom systéme ekologickej stability okresu Martin“ s mapovou prílohou 
bolo zverejnené na internetovej stránke  http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-
zivotne-prostredie-41 v časti Oznamy a dokumenty, kde bol k dispozícii na stiahnutie. 

 
K návrhu RÚSES okresu Martin sa vyjadrili: 
 
Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., Kuzmányho 25, Martin, Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, Martin – bez pripomienok, 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava, Žilinský 
samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, Žilina, Obvodný 
banský úrad, Ulica 9. mája č. 2, Banská Bystrica – bez pripomienok, Krajský pamiatkový úrad 
Žilina, Mariánske námestie č. 19, Žilina, ŠOP SR Banská Bystrica, Tajovského 28B, Banská 
Bystrica, ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska č. 197, Varín a ŠOP 
SR, Správa NP Veľká Fatra, P. O. Hviezdoslavova 38,  Martin. 

Návrhy a pripomienky boli spracovateľom Slovenskou agentúrou životného prostredia 
Banská Bystrica zapracované do dokumentu RÚSES okresu Martin a doručené tunajšiemu 
úradu elektronicky dňa 29. 04. 2015.  O tomto boli pripomienkujúce subjekty upovedomené 
listom č. OU-MT-OSZP-2015/2652-Mu zo dňa 23. 01. 2015 a zároveň boli vyzvané, aby sa 
v lehote 10 dní k zapracovaniu pripomienok vyjadrili. V uvedenej lehote neboli k zapracovaniu 
pripomienok vznesené žiadne námietky. 

Týmto bolo konštatované, že v zmysle ustanovenia § 33 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov bolo umožnené účastníkom konania a 
zúčastneným osobám navrhovať dôkazy a ich doplnenie, ako i v zmysle ods. 2 cit. ustanovenia 
bola účastníkom konania a zúčastneným osobám poskytnutá možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie. 

RÚSES okresu Martin je v zmysle § 54 ods. 2 písm. c ) zákona o ochrane prírody a krajiny 
dokumentáciou ochrany prírody a krajiny a v súlade s ustanovením § 54 ods. 23 zákona o 
ochrane prírody a krajiny RÚSES okresu Martin ako 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 § 7a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dokumenty územného systému ekologickej 
stability ako ostatné podklady sa povinne využívajú v územnoplánovacej činnosti. 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že dokumentácia RÚSES okresu Martin je vypracovaná v súlade 

so zákonom a súvisiacimi právnymi predpismi, správny orgán ochrany prírody rozhodol tak, ako 
je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie sa zverejňuje aj na internetovej stránke Okresného úradu Martin 
http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-104 

Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli 
Okresného úradu Martin a súčasne na úradných tabuliach v obciach okresu Martin a zároveň 
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sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým. 

 
Poučenie: 
 
 Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Toto rozhodnutie možno 
preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení 
neskorších predpisov až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Matula  

     vedúci odboru   
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 

1. Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Okresného úradu Martin 
2. Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli všetkých obcí okresu Martin 
 
Na vedomie: 
 
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 
2. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 010 09 Žilina 
3. Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, Mudroňova 45, 036 01 Martin  
4. Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín 
5. Správa Národného parku Veľká Fatra, P. O. Hviezdoslava 38, 036 01 Martin  
6. Slovenská agentúra životného prostredia, sekcia environmentalistiky a riadenia projektov, 

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
 
Co: a/a 

 

 


