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Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky
2016 - 2020"
- 46slanieoznámenia
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Obstarávatel Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva dorucil 25.04.2016 Okresnému úradu Prešov, odboru
starostlivosti o životné prostredie, ako prfslu,šnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na
životné prostredie podla § 5 zákona c. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a ä zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len "zákon") oznámenie
o vypracovaní strategického dokumentu "Program odpadového -hospodárstva Prešovského kraja
na"'toky 2016 - 2020", ktoré Vám podla § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.
Návrh uvedeného strategického dokumentu je podla § 4 ods. 1 zákona predmetom
posudzovania podla tohto zákona.
Uvedené oznámenie o strategickom
Prešovského

kraja na roky 2016

-2020",

dokumente "Program

je zverejnené na internetovej

odpadového hospodárstva
stránke

MŽP SR

http://www.enviroportal.sklskleia/detail/proeram-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-krai
na-rokv-2016-2020

a-

Žiadame Vás, aby ste podla § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, do 3 pracovných dní od
dorucenia tohto oznámenia, informovali o tomto oznámení verejnost' spôsobom v mieste obvyklým
a zároven oznámili verejnosti, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnut, robit si z neho odpisy,
výpisy alebo na vlastné náklady zhotovit kópie.
Podla § 6 ods. 5 zákona, oznámenie musí byt verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní
od jeho zverejnenia.
Vaše p.fsomné stanovisko, t.j. stanovisko dotknutej obce k uvedenému oznámeniu (vrátane
infOlmácie o dobe a spôsobe zverejnenia oznámenia) podla § 6 ods. 6 zákona žiadame dorucit na
adresu: Okresný úrad Prešov, ódbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov
najneskôr do 15 dní od dorucenia oznámenia na obec.
In ormáciu o dobe a s ôsobe vere 'nenia o námenia na r. dátum v vesenia a dátum
zvesenia oznámenia na úradne; tabuli) vrosíme zaslat a; v vrívade. ak stanovisko k uvedenému
oznámeniu dotknutá obec nezasiela,

Telefón
++421-51-7082219

,,

Fax
++421-51-7723633

E-mail
alena.sekerakova@minv.sk

Verejnost môže dorucit svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente
"Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020" príslušnému
orgánu do 15 dní odo dna, ked bolo oznámenie zverejnené podla § 6 ods. 5 zákona, t.j. do 15 dní odo
dna zverejnenia oznámenia príslušnou obcou spôsobom v mieste obvy~l~!l1:
Zároven si dovolujeme požiadat dotknuté obce o zaslanie stanoviska -aj v elektronickej
podobe na e-mail: alena.sekerakova@minv.sk.
Konzultácie podla § 6 ods. 3 zákona je možné uskutocnit v pracovných dnoch na Okresnom
úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v case od 8,00 hod. do 12,OO"hod.pocas celého
procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúcame dohodnút vopred
telefonicky - 051/708 22 19 alebo e-mailomalena.sekerakova@minv.sk).
,\ .

Jk, 0::'1\' 'jra0 ~ It"

odbor starostlivost. o i.ivctl\t'
Nám'o.'tis mÍePJ ') 1''31 \'
1-

---

n
'r

