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Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky #. 2 ÚPN O Nižný Slavkov“
- zaslanie oznámenia

Obstarávate#, Obec Nižný Slavkov v zast. Ing. Jozef Kamenický, starosta obce, 082 75 Nižný Slavkov #. 102,
doru#il d#a 23.3.2021 Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod#a § 5 zákona #.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (#alej len
„zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky #. 2 ÚPN O Nižný Slavkov“, ktoré
Vám pod#a § 6 ods. 2 zákona ako dotknutému orgánu zasielame.

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je pod#a § 4 ods. 2 zákona a § 7 ods. 1 zákona
predmetom zis#ovacieho konania, #i sa strategický dokument bude posudzova# pod#a tohto zákona.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyzýva Obec Nižný Slavkov ako obstarávate#a
strategického dokumentu v súlade s § 6 ods. 1 zákona na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení
povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tla#ou, miestnou televíziou alebo podobne spolu s informáciou, kde
možno do oznámenia nahliadnu#, robi# z neho výpisky, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovi# kópie.

Sú#asne všetky dotknuté obce žiadame, aby ste pod#a § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do 3
pracovných dní od doru#enia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnos# spôsobom v mieste obvyklým a zárove#
verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnu#, robi# si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné
náklady zhotovi# kópie. Oznámenie musí by# verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od d#a jeho doru#enia.

Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu pod#a § 6 ods. 6 zákona žiadame doru#i# na adresu: Okresný
úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov najneskôr do 15 dní
od doru#enia oznámenia.
Ke#že Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada pod#a § 7
ods. 4 zákona i na písomné stanoviská pod#a § 6 ods. 6 zákona, dovo#ujeme si Vás požiada#, aby ste vo Vašom
písomnom stanovisku vyjadrili aj názor, #i sa strategický dokument má alebo nemá posudzova# pod#a zákona.

Verejnos# môže doru#i# svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo d#a, ke# bolo oznámenie zverejnené dotknutou
obcou.
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Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky #. 2 ÚPN O Nižný Slavkov“, je zverejnené aj na
webovom sídle MŽP SR http://enviroportal. sk v #asti EIA/SEA.

Ing. Stanislav Girašek

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-SB-OSZP-2021/001485-002

Obec Nižný Slavkov, Nižný Slavkov 102, 082 75 Nižný Slavkov
Obec Ren#išov, Ren#išov 11, 082 62 Ren#išov
Obec Lipovce, Lipovce 92, 082 36 Lipovce
Obec Bijacovce, Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce
Obec Brutovce (OVM), Brutovce, 053 73 Brutovce
Obec Brezovi#ka, Brezovi#ka 8, 082 74 Brezovi#ka
Obec Dubovica (OVM), Dubovica 190, 082 71 Lipany nad Torysou
Obec Vysoká, Vysoká 73, 082 74 Vysoká
Obec Vyšný Slavkov, Vyšný Slavkov 30, 053 74 Vyšný Slavkov


