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OKRESNÝ 
ÚRAD 
KOSICE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného

prostredia
Komenského 52, 041 26 Košice

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka
OU-KE-OSZP3-2022/022901-002 Ing.Tesarčíková/klapka 327

Košice
05. 05. 2022

Vec
„Územný plán HSA Košice - Zmeny a doplnky č. 19"
- oznámenie o strategickom dokumente - dotknuté obce

Obstarávate!' strategického dokumentu - Mesto Košice, v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom, primátorom, 
predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie (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 02.05.2022 Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie") 
„Územný plán HSA Košice - Zmeny a doplnky č. 19", ktoré Vám ako schvaľujúcemu orgánu podľa § 6 ods. 2 písm. b) 
zákona a dotknutej obci podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona zasielame.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR : http://www.enviroportal.sk/sk/eia

Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do 10 pracovných dní od doručenia tohto 
oznámenia verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia 
nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti 
sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Košice, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 
041 26 Košice, najneskôr do 15 dní od jeho doručenia, ako aj na mailovú adresu : zuzana.tesarcikova@minv.sk. Verejnosť 
môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušného orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie 
zverejnené podľa ods. 5.

Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 
zákona, v ktorom okresný úrad rozhodne, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona.

Ing.Richard Jakubišin 
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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