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Informácia pre verejnosť o  oznámení o vypracovaní strategického dokumentu „Plán 

rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií  Prešovského kraja na roky 2021 – 

2027“ 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 

  

o Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, ako 

obstarávateľ (ďalej len „obstarávateľ“)  strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií  Prešovského kraja na roky 2021 – 2027“ (ďalej len 

„strategický dokument“) 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 o posudzovaní vplyvov na ŽP“), listom č. OU-PO-OSZP2-2020/025050 – 

002 zo dňa 04. 05. 2020 oznámil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako 

príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán 

posudzovania vplyvov na ŽP“) vypracovanie strategického dokumentu. 

 

o Príslušný orgán posudzovania vplyvov na ŽP, listom č. OU-PO-OSZP1-2020/028305 – 2/SA 

zo dňa 20. 05. 2020, oznámil obstarávateľovi, že oznámenie o strategickom dokumente je 

sprístupnené na  internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-

verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-pres a zároveň oznámil, že 

stanoviská verejnosti  možno predkladať na adresu:  

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,  

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 

 

o Príslušný orgán posudzovania vplyvov na ŽP zároveň, v súlade s § 6 ods. 1 zákona 

o posudzovaní vplyvov na ŽP, vyzval obstarávateľa na zverejnenie oznámenia 

o vypracovaní strategického dokumentu formou informácie o oznámení. Na základe 

uvedeného obstarávateľ,  na úradnej tabuli a na webovom sídle Okresného úradu Prešov, 

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, zverejňuje informáciu, že do oznámenia možno 

nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, po 

vopred dohodnutom termíne, na telefónnom čísle 051 7082 206 – Ing. Anna Zvadová,  na 

Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,  Námestie mieru 3, 080 01 

Prešov, kancelária č. 415, v termíne  do 15-tich dní od zverejnenia informácie 

o oznámení. 

 

 

 

 

 

 

Informácia zverejnená dňa 05.06.2020 

 

   

 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-pres
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-pres

