
Obec Dlhá Ves 

Hlavná 47 , 049 55 , Dlhá Ves 

  

Dlhá Ves , 22. 06. 2020 

O Z N Á M E N I E 

Vec: 

Začatie schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability 

okresu Rožňava – Oznámenie Verejnou Vyhláškou 

 Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán ochrany prírody 

a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 523/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v znení § 

54 ods. 20 zákona, prijal dňa 21.05.2020 od Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28, 

975 90 Banská Bystrica žiadosť o schválenie dokumentu „Regionálneho územného systému 

ekologickej stability okresu Rožňava“ 

Na základe doručenej žiadosti Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie 

oznamuje začatie prerokovania a schvaľovania dokumentu ochrany prírody a krajiny Regionálneho 

územného systému ekologickej stability okresu Rožňava. 

Dňa 22. 06. 2020 bolo oznámenie o začatia prerokovania a schvaľovania dokumentu ochrany prírody 

a krajiny Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Rožňava doručené obci Dlhá 

Ves ako dotknutej obci. 

 Na základe doručenej žiadosti Obec Dlhá Ves , oznamuje začatie prerokovania a schvaľovania 

dokumentu ochrany prírody a krajiny Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu 

Rožňava. 

Do súvisiacej dokumentácie je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy počas 30 dní od 

22.06.2020 do 21.7.2020 : 

 na webovom sídle obce Dlhá Ves –  www.dlhaves.sk 

 na verejnej tabuli Okresného úradu , Rožňava , odboru starostlivosti o životné prostredie , 

konkrétne : http://www.minv.sk/?uradna-tabula-oszp 

 v čase úradných hodín na Okresnom úrade Rožňava , odbore starostlivosti o životné 

prostredie , Ernesta Rotha 30 , 048 01 , Rožňava 

  

Písomné stanoviská k predkladanému dokumentu RÚSES okresu Rožňava je možné doručiť na 

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 30 dní od zverejnenia 

verejnej vyhlášky. Na stanoviská zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada. 

Vyvesené dňa 22.06.2020    Zvesené dňa:  

 

 Tomáš Novák  

starosta obce 
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