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Vec

Zmeny a doplnky #. 1 ÚPN obce Brehov
– zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu a žiados# o stanovisko

Obstarávate#, Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov, I#O 00331376, predložil Okresnému úradu Trebišov,
odboru starostlivosti o životné prostredie pod#a § 5 zákona NR SR #. 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 (#alej len „oznámenie“) „Zmeny a doplnky #. 1 ÚPN obce
Brehov“, ktoré Vám pod#a § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci zasielame.
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je pod#a §4 ods. 2 písm. c) zákon o posudzovaní,
predmetom zis#ovacieho konania pod#a tohto zákona.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-obce-brehov

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie Vás žiada, aby ste ako dotknutá obec informovali
do 10 dní od doru#enia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnos# na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
ak ho máte zriadené. Pod#a § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní po#as mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimo#ného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverej#uje dokumentáciu pod#a § 6 ods.
5 zákona o posudzovaní 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 obce zverejní informáciu o tom, kde a
kedy možno do nej nahliadnu#, robi# z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobi# z nej kópie. Oznámenie
musí by# verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doru#enia.

Vaše písomné stanovisko pod#a § 6 ods. 6 zákon o posudzovaní doru#te na adresu: Okresný úrad Trebišov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, M.R.Štefánika 1161/184, 075
01 Trebišov, do 15 dní od doru#enia oznámenia. Zašlite aj stanovisko odkedy dokedy bolo oznámenie zverejnené.
Dovo#ujeme si Vás požiada# o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: igor.pac@minv.sk.
Verejnos# môže doru#i# svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Zmeny a doplnky #. 1
ÚPN obce Brehov Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie na adresu: Okresný úrad
Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, M.R.Štefánika 1161/184, 075
01 Trebišov do 15 dní odo d#a ke# bolo oznámenie zverejnené pod#a §6 ods. 5 zákona o posudzovaní.
Pod#a § 63 zákona o posudzovaní je možné v prípade potreby vykona# konzultácie po#as celého procesu
posudzovania strategického dokumentu. Pod#a § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní po#as mimoriadnej situácie,
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núdzového stavu alebo výnimo#ného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých
sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada ú#astník konania, rezortný orgán,
povo#ujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo
v elektronickej podobe. Kontaktné údaje na príslušný orgán: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, tel. 0961715767, email:
oszp.tv@minv.sk;
Kontaktné údaje osoby, od ktorej možno dosta# relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto
konzultácie:
Ing. Martin Hudec, Letná 45, 040 01 Košice, tel. 055/6223727, mobil 0903613612. Konzultácie je možné vykona#
v pracovné dni od 9.00 hod. do 14.00 hod. na obecnom úrade v Brehove alebo po dohode na vyššie uvedených
telefónnych #íslach prípadne na telefónnom #ísle obce Brehov 056/6795239.

Prílohy
Oznámenie o strategickom dokumente + grafická príloha

Ing. Stanislav Bogdányi

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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