INFORMÁCIA VEREJNOSTI,
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa zákon 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“) informuje verejnosť, že oznámenie
o strategickom dokumente „Obec Hrnčiarske Zalužany Nízkouhlíková stratégia – 2030“
(ďalej len „oznámenie“) je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia
SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia
Po doručení oznámenia o strategickom dokumente, tunajší úrad v súlade s § 7 ods. 1 zákona
začal zisťovacie konanie.
Obec je povinná v súlade s § 65g ods. 3 zákona dokumentáciu podľa § 6 ods. 5 zákona ako
dotknutá obec zverejniť v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle,
ak je zriadené do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v tomto
ustanovení. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu,
obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť,
robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie, pričom oznámenie
musí byť verejnosti prístupné najmenej pod dobu 14 dní od jeho doručenia.
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente: „Obec Hrnčiarske Zalužany
Nízkouhlíková stratégia – 2030“ (ďalej len „oznámenie“) je možné predkladať najneskôr do
15 dní odo dňa jeho zverejnenia obcou, na adresu príslušného orgánu:
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie
Železničná 2
987 01 Poltár
e-mail: andrea.marakova@minv.sk
tel: 0961655754
Podľa § 6 ods. 3 zákona je
možné vykonať konzultácie podľa
§ 63 zákona k oznámeniu počas celého procesu posudzovania. Termín konzultácie
odporúčame vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom. Podľa § 65g) zákona počas
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s
ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie konzultácie, sa tieto
úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe;
V Poltári dňa 12. 11. 2021

