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OKRESNYURADNI1RA
odbor starostlívosti o životné prostredie
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a vybraných zložiek životného prostredc;i,(
ia kraja
-

Stefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

podľa rozdeľovníka

Váš list �íslil/:i:o dňa

Naše číslo

Nitra
08.11.2017

Vybavuje/linka

Mgr. Béreš I 286

2017/001704

Vec
„Program odpadového hospodárstva

správy o hodn o te n í

Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020'' - zaslanie
strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, sídlom Štefänikova tr. 69,
949 01 Nitra, predložil dňa 6. novembra 2017 Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti
o životné prostredie podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie a o zmene a dop l nen í niektorých zákonov

(ďalej len „zákon") správu o hodnotení
strategického dokumentu „P rogram odpadového
hospodárstva Nitrianskeho kraja na ro ky 2016 - 2020", ktorý Vám podľa § 1 O ods. 3 zákona ako
dotknutému orgánu zasielame.
strategického

dokumentu spolu s návrhom

Vaše písomné stanovisko k uvedenému strategickému dokumentu podľa § 12 ods. 1
zákona prosíme zasl ať na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie,

Štefänikova tr.
pripomienky).

69, 949 01 Nitra, najneskôr do 21 dní od

Správa o

hodnotení

jeho doručenia (prosíme zasielať iba

strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „ Program
roky 2016 - 2020" sú zverejnené na webovom

odpadového hosp o dárs tva Nitrianskeho kraj a na

sídle ministerstva:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program•hospodarskeho-rozvoja-socialného-rozvoja
nitrianskeho-samospra

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického
dokumentu „Pro gram odpadového hospodárstva Nitrianskeho krajana roky 2016-2020'" v zmysle
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 (štvrtok) o 9.00 hod. na Okresnom
úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra, v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti č. 64.
V zmysle § 11 ods. 6 zákona ak ide o
informuje verejnosť

dotknutá obec bezodkladne

strategický
o

obvyklým.
Konzultácíe

v

zmysle

§

63

zákona

k

dokument s miestnym dosahom,

verejnom prero kov a ní spôsobom v mieste

uvedenému

strategickému

dokumentu

je možné vykOilať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti

o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01

Nitra ·v pra c ovnýc h dňoch

počas úradných

hodín.

Telefón

+421103716549 286

Fax

E·mail
mare

k.beres2@minv.sk

fnlernet
http://www.minv.sk/

IČO

00151866

-2-

Žiadam.e Vás, aby ste vo Vašom stanovisku k strategickému dokumentu, ktoré
budete
zasielať na tunajší úrad uviedli číslo listu 2017/001704 a zaslali aj v elektronickej forme

na

email: marek.heres2@m inv.sk.

Rozdeľovník
l.

Min. životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra

2.

Nitriansky

3.
4.

l,

812

35 Bratislava

same>správny kraj, Úrad NSK, Rázusova 2/A, 949 O 1 Nitra
Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, 826 45 Bratislava

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 O l Trenčín

5.

Okresnýúrad Tmava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kolárova 8,

6.

Okresný úrad Banská ·Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredí�, Nám. Ľ.Štúra I
974 05 Banská Bystrica

7.

917 01 Trnava

Okresný úrad Nitra, odbor yÝstavby a bytovejpolitiky, Štefánikova tr. 69,

949 01 Nitra
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
1.8.

Okresný úrad Nitra, pózemkoyÝ a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáciJ,
štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Krajský piuniatkoyÝ úrad Nitra, Nám. J.PavlaII. 8, 949 01 Nitra

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočennánska 64,
949 01 Nitra
Okresný úrad Komárno, odb. starostlivosti o živ. prostredie, Nám. M.R. Šteťánika lO, 945 36 Komárno
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životl1é prostredie, Dopravná H,
934 03 Levice
Okresný úrad Nitra, OSZP 3, Štefánikova tr, 69, 949 01 Nitra

Okresný úrad Nové Zcím)<y, odbor starostlivostí o životné prostredie; Podzárnslq125, 940 01 Nové Zámky
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná2/l, 927 01 Šaľa

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivpsti o životné
Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

Nám. Ľ.

19.
20.

prostredie,

Okresný úrad Zlaté Moravce, odb. starostlivosti o živ. prostredie, Sládkovičova 3,

953 OJ Zlaté

Moravce

Mestá a obce Nitrianskeho

kraja

S pozdravom

Ing.·

fHlavačka

vedú i odboru

Telefón

+421103716549 286

Fax

E-mail

marek.beres2@ininv.sk

Internet

http://www.mínv.sk/

IČO

00151866

