Informácia pre verejnosť - správa o hodnotení strategického dokumentu v zmysle 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“)
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1,
036 58 Martin oznamuje verejnosti, že správa o hodnotení strategického dokumentu „ÚPN-O
Benice ” podlieha posudzovaniu v štádiu predloženia správy o hodnotení v zmysle § 9 ods. 1
zákona.
Obstarávateľ Obec Benice, Obecný úrad v Beniciach, Benice 69, 038 42 Príbovce,
IČO: 00647373, predložil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné
prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie správu o hodnotení dňa
31.08.2022.
Informácie o strategickom dokumente, ktorý je predmetom tohto konania, je možné získať
u príslušného orgánu obstarávateľa.
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/upn-o-benice

Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení správy o hodnotení strategického
dokumentu informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej
tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do správy o hodnotení nahliadnuť,
v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky
podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie správy o hodnotení pre verejnosť najmenej 21 dní od
zverejnenia uvedených informácií.
Druh požadovaného povolenia pre realizáciu strategického dokumentu: Uznesenie
obecného zastupiteľstva Obce Benice.
Verejnosť a dotknuté orgány môžu doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení
strategického dokumentu „ÚPN-O Benice ” najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia
informácie podľa § 10 ods. 2 a ods. 3 zákona na adresu:
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie
Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) Nám. S.
H. Vajanského 1 036 58 Martin
e-mail: andrea.hraskova@minv.sk
Tel.č.: 043/4204 445
Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:
Podľa § 65g ods. 3 zákona č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v pôsobnosti MŽP SR v súvislosti s ochorením COVID-19 počas mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19,
obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 23 ods. 3 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a
na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú
skutočnosti uvedené v týchto ustanoveniach. 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.
Oznamujeme Vám, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní k strategickému
dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné
prostredie, Nám. S. H. Vajanského č. 1, 036 58 Martin, v pracovných dňoch počas úradných

hodín, termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred na uvedenom telefónnom čísle alebo
emailovej adrese.

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.

