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Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Svit na roky 2016 – 2023 (aktualizovaná verzia pôvodného PHSR podľa
nových podmienok č. 309/2014 Z.z).“
___________________________________________________________________________
Obstarávateľ – Mesto Svit, IČO: 00326607, predložil dňa 12.02.2016 Okresnému úradu
Poprad, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon EIA“) oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Svit na roky 2016 – 2023 (aktualizovaná verzia pôvodného
PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014 Z.z).“, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2
písm. b) a c) zákona EIA, ako schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci zasielame.
Text oznámenia je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia
Slovenskej
republiky
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/programhospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-mesta-svit-na-roky-20
V zmysle § 4 zákona EIA predmetom posudzovania je strategický dokument pripravovaný
pre oblasť regionálneho rozvoja a životného prostredia.
Žiadame Vás, aby ste v súlade s § 6, ods. 5 zákona EIA do 3 pracovných dní od doručenia
tohto oznámenia informovali o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Oznámenie
musí byť verejnosti prístupné po dobu 14 dní od jeho doručenia o čom žiadame zaslať
písomný doklad.
Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona EIA žiadame doručiť na
adresu:

__________________________________________________________________________________________
Telefón:
Fax:
E – mail:
++421-52-7871929
++521-52-7871924
Milos.Pitvor@minv.sk

Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44
Poprad, najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať
o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe (word) na e-mail: Milos.Pitvor@minv.sk.
Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie pri určovaní rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) zákona EIA i na
písomné stanoviská podľa § 6 ods. 6, preto Vás žiadame, aby ste vo Vašom písomnom
stanovisku vyjadrili taktiež názor, či predložený návrh strategického dokumentu má alebo
nemá byť ďalej posudzovaný.
Konzultácie podľa § 63 zákona EIA k oznámeniu o strategickom dokumente je možné
vykonať na Okresnom úrade Poprad, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovných
dňoch počas stránkových hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred
telefonicky – č. t. 052/7871929 alebo e – mailom na adrese Milos.Pitvor@minv.sk.

Ing. Jozef SLOVÍK
vedúci odboru
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