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Vec
ÚPN-O Benice - zaslanie oznámenia
Obstarávate#, Obec Benice, Obecný úrad v Beniciach, Benice 69, 038 42 Príbovce, doru#il Okresnému úradu
Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie pod#a § 5 zákona #. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (#alej len „zákon o
posudzovaní“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „ÚPN-O Benice“, ktoré Vám pod#a § 6 ods. 2
zákona o posudzovaní ako dotknutej obci zasielame.
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente, ktorý bude posudzovaný pod#a zákona o posudzovaní, je zverejnené
na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/upn-o-benice
Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu pod#a § 6 ods. 6 zákona žiadame doru#i# na adresu tunajšieho
Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 15 dní od jeho doru#enia. Prosíme
o zaslanie Vášho stanoviska aj elektronickou poštou (Word formát) na adresu andrea.hraskova@minv.sk.
Pod#a § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní dotknuté obce informujú do 3 pracovných dní od doru#enia tohto oznámenia
o tomto oznámení verejnos# spôsobom v mieste obvyklým a zárove# verejnosti oznámia, kedy a kde je možné do
oznámenia nahliadnu#, robi# si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovi# kópie. Oznámenie musí
by# verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doru#enia.
Prechodné ustanovenie po#as trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimo#ného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19:
Pod#a § 65g ods. 3 zákona #. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dop##ajú niektoré zákony v pôsobnosti MŽP
SR v súvislosti s ochorením COVID-19 po#as mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimo#ného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, obec zverej#uje dokumentáciu pod#a § 29 ods. 8 zákona v celom
rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo d#a, kedy
nastanú skuto#nosti uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejni# na úradnej tabuli obce dokumentáciu
v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnu#, robi# z
nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobi# z nej kópie.
Verejnos# môže doru#i# svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie
do 15 dní od doby, ke# bola o oznámení informovaná obcou.
Príloha: 1x Oznámenie o strategickom dokumente
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Potvrdenie o spôsobe a dobe zverejnenia Oznámenia o strategickom dokumente „ÚPN-O Benice“ žiadame zasla#
na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie spolu so stanoviskom dotknutej obce k uvedenému
oznámeniu.

Vyvesené d#a: ................................................ Zvesené d#a: .............................................

......................................................................... ...................................................................
Pe#iatka a podpis oprávnenej osoby Pe#iatka a podpis oprávnenej osoby

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-MT-OSZP-2021/013484-003
Obec Benice, Benice 69, 038 42 Benice
Obec Val#a, Val#a 375, 038 35 Val#a
Obec Príbovce, Príbovce 184, 038 42 Príbovce
Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42 Rakovo
Obec Ležiachov, Ležiachov 77, 038 42 Ležiachov
Obec Trnovo, Trnovo, 038 41 Trnovo
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