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VEC
„Nízkouhlíková stratégia obce Nižný Hrušov na roky 2020 - 2030“
- zaslanie oznámenia o strategickom dokumente - zisťovacie konanie - Informácia
Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj
„orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie“, aj „tunajší úrad“) – po doručení
oznámenia o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia obce Nižný Hrušov na
roky 2020 - 2030“ (ďalej len „NUS O-Nižný Hrušov“) – v súlade s § 6 ods. 1 a 2, zákona č.
24/2006 Z.z. „o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznamuje obstarávateľovi adresu,
na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody č. 5
093 01 Vranov nad Topľou
Stanoviská je možné „orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie“ doručiť aj
elektronicky - elektronickým podaním s autorizáciou do elektronickej schránky
prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) .
Obec Nižný Hrušov – súčasne ako dotknutá obec - do 3-pracovných dní od doručenia
oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len SD) v súlade s § 6 ods. 1 a 5
zákona informuje o tom verejnosť povinne na úradnej tabuli, nepovinne spôsobom v mieste
obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho
odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti
prístupné najmenej po dobu 14-dní odo dňa jeho doručenia.
Stanoviská verejnosti k predloženému materiálu je možné predkladať do 15-dní odo
dňa zverejnenia tejto informácie.
Telefón
+421-57-48 61 595

E-mail
jan.jevin@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

OU-VT-OSZP-2021/002163-02
Strana 2 z 2

Oznámenie o strategickom dokumente (s návrhom strategického dokumentu) je
sprístupnené na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-obce-nizny-hrusov-na-roky2020-2030

Zároveň Vám oznamujeme, že konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu
sa uskutočnia
dňa:
o:
na:

15.01.2021
09:30 hod.
Okresný úrad Vranov nad Topľou – OSŽP
- IV. poschodie, č. dv. 119

Verejnosť má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania
vplyvov; konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať na tunajšom
úrade – IV. poschodie, č. dv. 119 – v pracovných dňoch od 800 hod. – 1200 hod. (termín
konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom).

Upozornenie:
Po uplynutí doby určenej na zverejnenie informácie o predmetnom strategickom
dokumente žiadame obec o zaslanie informácie tunajšiemu úradu o dátume jej
vyvesenia a zvesenia a spôsobe jej zverejnenia, s uvedením podaných stanovísk
verejnosti k tomuto dokumentu.

Ing. Anton Olah, v.r.
vedúci odboru
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