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s v.íhl'adom do roku 2050

- zaslpnie oznánenia o strategiqkom dokumente

obstarávatel'Košiclcý samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1,042 66 Košice predložil na Okresný Úrad

Košice, odbor starosttivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a]vybraných zloŽiekŽivotného Prostredia
kraja (ďaiej len ,, okresný úrad") podt'a § 5 ods. 1 zákona č. 2412006 Z, z, o posudzovaní vplyvov na Životné

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon") día23.09.2020

Óznámenie o strategickom dokumente ,Nízkouhlíková stratégiaorganizáciív zriaďovatel'skej pósobnosti Košického

samosprávneho kraja do roku 2030, s výhl'adom do roku 2050', ktoré Vám Podťa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej

obci zasielame (formou zverejnenia)

žiadameVás, aby ste podl'a § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do troch pracovných dní od doručenia

oznámenia o strategickom dokumente o ňom verejnosť spósobom v nrieste obvyklým a zároveň jej oznánrili, kde a

kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné

nákiady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente musí byť verejnosti prísfupné najmenej po dóbu l4
dte,í,,od doručenia tohto listu. /s F

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente podl'a § 6 ods.6 zákona a potvrdenie o zve.rejnení

oznáÁenia o strategickom dokumente (dátumý od kedy _ do kedy bolo oznámenie 2verejňené) prosíme doručiť

na.jneskór dq 15 dní od doručenia tohto listu na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor itarosttivosti o životné prostredi-e kraja
Komenského 52
040 01 Košice,
ťe§p. skenované stanovisko a powrdenie o zverejnení dolučiť elektronicky na adresu petronela.sedlakova@minv.sk.

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Nízkouhlíková stratégia organizácii v zriaďovatel'skej pósobnosti

Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhl'adom do roku 2050" je zverejnené aj na webovom

sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/slďeia/detail/

nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic

Konzultácie podl'a § 63 zákona é,24t2O06 Z, z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektoných zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti
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o životrré prostredie, Kottienského 52,041 26 Košice. 10. posch,, č. dverí l005 počas celého procesu posudzovania
v pracovných dňoch počas úradnýcll lrodírr na základe voprecl dohodnutého tertrrítlu.

Rozdel'ovník
l. Obce Košickélro kraja
2. Obce okresu Hunrenné (Hudcovce, Brekov, Jasenov, Chltrrec, Porúbka, Valaškovce - voj. obvod)
3. Obce okresu Levoča (Spišský Štvrtok, Dravce, Dlhé Stráže, Kurimany, Levoča, Domaňovce, Buglovce, Baldovce,
Spišské Podhradie, Granč - Petrovce, Harakovce, Dúbrava)
4. Obce okresu Poprad (Vernár, Hranovnica, Spišský Štiavnik, Vydrník, Jánovce)
5. Obce okresu Prešov (Yíťaz, Ovčie, Hrabkov, Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá Dolina, IJubovec, Ličartovce,
Drieňov, Lemešany, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov, Žehňa, Tulrrina, Lúčirra,
Červenica)
6. Obce okresu Snina (Snina, Stakčín, Kolonica, Ladotnírov, Strihovce, Hrabová Roztol<a, Dúblava)
7. Obce okt,esu Vranov nad Topl'ou (Zánltíov, Juskova Vol'a, Banské, Cabov, Sečovská Polianka, Nižný Hlušov,
Poša, Nižný Hrabovec, Klaďzany, Tovarnianska Polianka)
8. Obce okresu Brezno (Telgáft)
9. Obce okresu Revúca (Tornal'a, Getner, Getnerská Ves, Licince, Hucín, Genrerský Sad, Gemerské Teplice, Jelšava,
Magnezitovc e, Chy žné, Revúca, Muránska Zdy chav a)

RNDr. Dari na Barabasová

vedúca oddelenia

Infornlatívna pozrrámka - tento dokunlerrt bol vl,tvorený elektronicky
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