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Vec  

Oznámenie  o strategickom     dokumente Územný plán obce Kučín"  - zaslanie 

oznámenia  

 

Navrhovateľ   OBEC   KUČÍN, zastúpená  starostom obce,  doručila dňa  23.10.2019 

Okresnému     úradu  Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa §  4-7 zákona 

NR    SR 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  „ Územný   plán obce   Kučín".  

 

Okresný úrad Bardejov,  odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa  § 1 a   5  zákona č.525/2003  Z.z. o  štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov   v znení neskorších   predpisov,  § 3  

pism  b) a § 56  pism   b) zákona  a podľa   § 18 ods.3   zákona č. 71/1967   Zb o    správnom  

konaní (správny   poriadok) v znení  neskorších   predpisov začal  správne   konanie vo  

veci  posudzovania predpokladaných     vplyvov na životne  prostredie   dňom  doručenia 

oznámenia o   strategickom dokumente   navrhovateľom.  

 

 

Oznámenie   o strategickom    dokumente „  ÚZEMNÝ     PLÁN      OBCE   KUČÍN    "  Vám  

podľa   § 6  ods.2 zákona  ako dotknutému, resp. povoľujúcemu,   resp. rezortnému  orgánu 

zasielame v prílohe.  

Návrh uvedeného   strategického dokumentu   je podľa § 4 ods.1 zákona predmetom  

posudzovania podľa  tohto zákona.  

 

 

Oznámenie   o   strategickom    dokumente „    ÚZEMNÝ   PLÁN   OBCE   KUČÍN    " je 

zverejnené   na web  stránke: www.uzemneplany.sk     a na stránke   MŽP 

www.enviroportal.sk.  

 



Vaše  písomné   stanovisko k    oznámeniu o strategickom dokumente   podľa   § 6  ods.6 

zákona prosíme   doručiť na adresu : Okresný úrad Bardejov,  odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, najneskôr do 15 dni od jeho doručenia.  

Verejnosť   môže  doručiť  svoje  písomné  stanovisko Okresnému    úradu  Bardejov,  odbor  

starostlivosti o životné prostredie do 15  dni od doby, keď bola o oznámení    informovaná.  

Ak  v uvedenej  lehote nebude   na našu adresu  doručené  Vaše písomné    stanovisko podľa §  

6 ods.6 zákona   bude považované  za  súhlasné.  Zároveň si dovoľujeme  požiadať  o zaslanie 

stanoviska aj v elektronickej podobe  na e- mail: jozef.cech@minv.sk  resp. 

darina.sorokova@minv.sk.  

 

Konzultácie  podľa   § 6 ods. 3 zákona je  možné   uskutočniť v  pracovných   dňoch  na 

Okresnom  úrade  Bardejov, odbor starostlivosti o livotn6 prostredie v čase od 8.00  hod.                                                 

do  14.00  hod  počas celého   procesu  posudzovania strategického    dokumentu .                     

(termín  konzultácie  odporúčame   dohodnúť  vopred  telefonicky —  054/4710333                               

alebo e- mailom:   darina.sorokova a  minv.sk. )  
 

 

 

                                                                              Ing.  Mária Hankovská  

                                                                                   vedúci odboru  

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh ,,ÚPN-O Kučín “ je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Kučín v pracovných dňoch 

od 08,00 do 15,00 hod., na úradnej tabuli obce Kučín a taktiež na internetovej web 

stránke: www.kucin.eu a  www.uzemneplany.sk,  kde je možné do strategického 

dokumentu nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť 

kópie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:  27.11.2019                                                Brezniecký V. starosta obce 

 

Zvesené  dňa : ...................... 
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