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Vec
"Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021- 2027"-
predloženie oznámenia o strategickom dokumente

Obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja predložil na Okresný
úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1 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“) dňa
29.04.2020 oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre
územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame
(v elektronickej podobe).

Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do troch pracovných dní od doručenia
oznámenia o zmene strategického dokumentu o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili,
kde a kedy možno do oznámenia o strategickom dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na
vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumentu musí byť verejnosti prístupné najmenej po
dobu 14 dní od doručenia tohto listu.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumentu podľa § 6 ods. 6 zákona a potvrdenie o zverejnení
oznámenia o strategickom dokumente (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené) prosíme doručiť
najneskôr do 15 dní od doručenia tohto listu na adresu:
Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Komenského 52
040 01 Košice,
resp. skenované stanovisko a potvrdenie o zverejnení doručiť elektronicky na adresu darina.barabasova@minv.sk.

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie
Košického kraja na roky 2021 – 2027“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-
verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi
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Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné
prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v
pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Príloha
Oznámenie o strategickom dokumente

RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Slatvina, Slatvina 63, 053 61 Slatvina
Obec Slovinky, Slovinky 58, 053 40 Slovinky
Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 1
Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce
Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Obec Spišský Hrušov, Spišský Hrušov 216, 053 63 Spišský Hrušov
Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička
Obec Vítkovce, Vítkovce 99, 053 63 Vítkovce
Obec Vojkovce, Vojkovce 37, 053 61 Vojkovce
Obec Žehra, Žehra 104, 053 61 Žehra


