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Vec
Oznamcnic o strategickom dokumente .. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského
samosprávn 'hl.' kraja nn obdobie 20 l-i - 20211"
- zaslanie oznámenia

Oo. tarávateľ Prešo sk~' .arnosprávny kraj doručil 12.06.2015 Okresnému úradu Prešov.
odboru starostlivo, ti II životné pro trcdie. ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov
na iivotné prostredie podľa " __zákona Č. 242006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
rl o 1.111':lh: il doplneni niektorých zákom» \ zneni neskorsích predpisov (ďalej len ..zákou:') oznámenie
II \ ypr<1CO\ ani strategickéh dokum .nru ,.Program hospodárskeho II sociálneho rozvoja
Prešov, ké ho samosp rávneho kraja na obdobie 2014 - 2020". ktoré Vám podľa ~ 6 ods. 2 zákona
ako dotknutej obci zasielarne.

ávrh uvedeného . trategického dokumentu je podľa .' 4 ods. l zákona predmetom
po udzovania podľa tohto zákona.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020", je zverejnené na
intcrncrnv ej stránke MŽP 'R www.cl1víropol.tal. k/sk/eiaJdctnil/program-ho podal'. ke ho-
suda lne 110- rozvo ja- prcsoys lieho-su mosp nn' neho-kra- J

Žiadame Vá . ah, . te podľa . 6 ods. ~ zákona. ako dotknutá obec, do 3 pracovných dní od
doručenia tohto oznámenia. informovali o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým
íl zár \ Cli oznámi l i vcrcj nost i. k lc a kedy možno do oznámenia nahl iadnut'. robiť si z neho odpisy.
\'Ýl is)' alebo na "la 'Iné náklady zhotoviť kópie.

Podľa S ó od .. .- zákona. oznámenie musí hvt' verejn. ti prístupné najmenej po doh u 1.1 dni
od jeho zverejnenia.

Vaš písomné tanovisko. t.j. stanovi dotknutej obcc k uvedenému oznámeniu (vrátane
in Iormacie o dobe a .pôsobe zverej ncnia oznámenia) podľa ~ 6 ods. 6 zákona žiadame doruč iť na
adresu: Okresný úrad Pr šovodb r star stlivosii o životné prostredie .. ám. mieru 2. O 192 Prešov
najneskôr do 15 dní od doručenia oZlUlmenia na obce.

II/formáciu () dobe (l spôsobe ~verejllellia oZlllímel1ia (11"/),.. dÚ11I1II '·\TI!.Wlli" CIdálll/II

=\'('.\('11;(/ U:II(í/lll!I1;a 1/(/ tÍr(/(ln('i IC/hl/Ii) prosíme za:;/ar' aj ~.prípade, ak .\'!al1olli.\·/w k /II'edellé/llll
oZlIámell;u dotknlltá obec lIezas;e/a.
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Verejnosť I11l)Ze doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente
"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie
2014 - 2020" príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, ked' bolo oznámenie zverejnené podľa ~ 6 ods. 5
zákona, tj. do 15 dní odo dňa zverejnen.ia oznámenia príslušnou obcou spôsobom v mieste obvyklým.

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné u kutočnir' v pracovných dňoch na Okresnom
úrade Pre -ov, odbor starost Iivosti o životné prostredie. v čase od 8,00 hod. do 12.00 hod. počas celého
procesu po udzo ania trategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred
telefonicky - 051 i4 81220 alebo e-mailomalena.sekerakova(wpo.vs.sk).

Rozdel'ovnik:
Obce a mestá Prešovského kraja


