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Vec
,,Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 20t6 -2020..- oznámenie o vYPracovaní správy o hodnotení Štrategického dokumentu a strategického

dokumentu
- zaslanie sPrávY o ltodrrotení strategickélro dokumentu a strategického dokumentu dotknutej obci- žiadosť o informovanie verejnosti
- oznámeniekonzultácii

Obstarávatel' strategického dokumentu - Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné
Prostredie, ako o1eá1. Štátnej správy_ odpadového hospodárstva doruěil okresnému úradu prešov,
odbor starostlivosti o Životné prostredie, áko príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné
Prostredie (d'alej tieŽ i,,orgán posudzovani-a vplyvov na iivotné prostredie"1 podl'a $ 9 zákona
ě,24/2006 Z.z. o Posudzovaní vplyvov na životné piostredie a o ,,o"ďe a doplrreú ni"tto,]"t zákonov
v znení neskorŠÍch PredPisov (d'alej len ,,zdkon") Správu o hodnotení strategického dokumentu
,,Program odPadovóho hospodárstva,Prešovského kraja na roky 2016 -2a20* (d'alej len,,Sprava
o hodnotenÍ ") spolu s návrhom strategického dokumentu, ktoré Vám podl'a § l0 ods. 3 zákona ako
dotknutej obci zasielame prostredníctvom nižšie uvedeného linku.

_,*!P'd'o^o.hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránkeMZP SR
n.urovrk.ho-k.aiu-ffi

VaŠe PÍsomné starrovisko, ako stanovisko dotknutej obce, k Správe o hodnotení a k rrávrhu
strategického dokumentu Žiadame, v sú|ade s § 12 ods. i zákona, dóručit'najneskór do 21 dní od
doruČenia SPrdvY o llodnotení a návrhu strategického dokumentu na adresu:

okresný úrad prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov.

. Stanoviská je moŽné orgónu posudzovania vplyvov na životné prostredie doruěiť i elektronickýrn
Podaním do elektronickej schránky sautorizáóiou vzmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku,
prostredn íctvom ústred nélro po rtálu verej nej správy (www. s iovensko. sk),

^ ,,Nu 
stanovisko doruČené po uplynutí uvedenej lehoty n"i"Ň prísiuiný orgán prilrliadat,(§ 12 ods.

J zaKona).

Zároveň Vás ako dotknutú obec tiež žiadame, aby ste v súlade s § 11 ods. 7 zákona,
informovali vereinosť o Sprave a hodnotení a o návrhu strďtegickélro dokumerrt"u do 3 pracovných
dní od doruěenia tolrto oznámenia, spósobom vmieste obvyklým azátoveň oznámili veiejnosti, kde
a 

!e.dV moŽno do Správy o hodnotení a trávrhu strategickéňo áokumentu nahliadnuť, robiť si z neho
odPisY, výPisY alebo na vlastné náklady zhotoviť kópiě. Sprava o hodnotení strategického dokumentu
a návrh strategickélro dokumentu musia byt'verejnosti príitupné najmenej z1 aní.-oba dokumenty sú
pre verejnosť prístuprré na vyššie uvedenej internetovej stránŘe.

Verejnost' móŽe orgdnu posudzovania vplyvoy na životné prostredie doruěiť svoje písomné
stanovisko na vyŠŠie uvedenú adresu, prípadne elektronickým podáním najneskór do 2l dní odo dňa
zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podi'a § 1l ods. 1 zákona (tj.
od zverejnenia informácie o oboch dokumentoch obcou).
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Konzultácie Podl'a § 63 zákona je možné uskutoěniť v pracovnýclr dňoch na okresnom úradePreŠov, odbor starostlivosti o Životné p.orir"ai.,.n č";;;^it,Óďiroo. oo 12,00 hod. (termín konzultácieodporúěamedohodnúťvopredtelefonicky-051/70822tqa1óboe.mailom@l
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