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Vec
"Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obcí Ďurkov, Olšovany, Svinica - riešenie na k. ú. obce Svinica" -
oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica, predložil dňa 19.09.2022 Okresnému úradu Košice-okolie,
odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR 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“) oznámenie
o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len „oznámenie“): „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obcí
Ďurkov, Olšovany, Svinica – riešenie na k. ú. obce Svinica“. Uvedené oznámenie Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako
dotknutej obci zasielame.

Návrh predmetného strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obci-durkov-olsovany-svinica-
riesenie

Návrh uvedeného strategického dokumentu podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 ods. 1 zákona, nakoľko ide
o zmenu strategického dokumentu pre oblasť územného plánovania resp. využívania územia uvedenú v § 4 ods.
2 zákona.

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie Vás žiada, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona,
ako dotknutá obec, informovali do troch pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť
si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené
najmenej po dobu 14 dní od dňa jeho doručenia.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Košice-
okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice a zároveň na e-mailovú adresu
andrea.vravcova@minv.sk najneskôr do 15 dní od jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné
prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument podlieha zisťovaciemu konaniu, v ktorom Okresný úrad
Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa uvažovaný dokument bude alebo nebude
posudzovať podľa zákona. Nakoľko Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom
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rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) i na stanoviská podľa § 6 ods. 6 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať,
aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či predložený strategický dokument má alebo nemá byť
posudzovaný podľa zákona.

Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hroncova 13, 041 70 Košice, 2. posch., č. dv. 205 počas celého procesu posudzovania na základe vopred
dohodnutého termínu.

Ing. Martina Ploščicová
poverená zastupovaním vedúcej odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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