OBEC NANDRAŽ, NANDRAŽ 25, 049 61 Rákoš
...............................................................................................................................................

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ:
Obec Nandraž informuje verejnosť, že Obstarávateľ Mesto Jelšava, Námestie republiky
499, 049 16 Jelšava predložil dňa 11. 10. 2022 Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti
o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „príslušný
orgán“) 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“),
oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Jelšava na roky 2024 - 2030 “ (ďalej len „oznámenie“).
Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Jelšava na roky
2024 – 2030“ svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom
príslušný orgán rozhodne, či sa navrhovaný strategický dokument bude/nebude posudzovať
podľa zákona.
Oznámenie je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia pod názvom akcie „Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Jelšava na roky 2024 - 2030“ a na webovej stráne obce Nandraž
www.nandraz.sk.
Do oznámenia je možné nahliadnuť:
- na Mestskom úrade v Jelšave, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
- na Obecnom úrade v Magnezitovciach, Magnezitovce č. 59, 049 16 Jelšava
- na Obecnom úrade v Chyžnom, Chyžné, 049 18 Lubeník
- na Obecnom úrade v Lubeníku, Lubeník č. 222, 049 18 Lubeník
- na Obecnom úrade v Gmerských Tepliciach, Gemerské Teplice, 049 16 Jelšava
- na Obecnom úrade v Kameňanoch, Kameňany č. 6, 049 62 Kameňany
- na Obecnom úrade v Nandraži, Nandraž č. 25, 049 61 Rákoš
- na Obecnom úrade v Ochtinej, Ochtiná č. 52, 049 35 Ochtiná
- na Obecnom úrade v Gočaltove, Gočaltovo č. 47, 049 32 Štítnik
- na Obecnom úrade v Rozložnej, Rozložná č. 81, 049 32 Štítnik
Dotknutá obec (Mesto Jelšava, Obec Magnezitovce, Obec Chyžné, Obec Lubeník, Obec
Gemerské Teplice, Obec Kameňany, Obec Nandraž, Obec Ochtiná, Obec Gočaltovo, Obec
Rozložná) je povinná v súlade s § 65g ods. 3 zákona dokumentáciu podľa § 6 ods. 5 zákona
zverejniť v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené do 10 dní od doručenia oznámenia. 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.
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu podľa § 6
ods. 6 zákona najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia dotknutou obcou podľa §
6 ods. 5 zákona a v súlade s § 65g ods. 3 zákona.
Adresa na predkladania stanovísk:

Okresný úrad Revúca
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40
050 01 Revúca
Email: Jarmila.Kmecova@minv.sk
Tel: 0961 67 2964
Konzultácie podľa § 63 v súlade s § 65g ods. 1 zákona je možné vykonať počas celého
procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu písomne v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe na vyššie uvedenej adrese.

Oznámenie vyvesené:

Oznámenie zvesené:

dňa 17.10.2022

dňa ..............................

