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Vec

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizáclí

Obstarávatel' Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského
52,041 26 KoŠice, PredloŽil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
PrírodY a vYbraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len,, okresný úrad v;ídle kraja,,) podťa § 9 ods. 5
zákona ě. 2412006 Z- z. o Posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorŠÍch Predpisov (ďalej len ,,zákon") dňa 08.03,2021 Spráw o hodnotení vplyvov strategického
dokumentu spolu s návthom strategického dokumentu ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných yanatizacii
Pre Územie KoŠického kraja na rolcy 2021-2027". Správu o hodnotení Vám podťa § l0 ods. 3 zákonaako dotknutej
obci zasielame (formou zverejnenia)

SPráva o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu spolu so všetlqými
Prílohami (vzhl'adom na vel'kosť tohto dokumentu) je ruerejnený na webovom sídle Ministerstva životného
Prostredia SR: httPs://www.enviroportal.sk/slďeia/detaillplan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kan alizacii_
pre-uzemie-kosi

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podl'a § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42llgg4 Z. z. o
civilnej ochrane obYvatel'stva v znení neskorších predpisov mimoriadnu situáciu z a§voau ohrozenia verejného
zdravia II. stuPňa a vYhlásila na postihnutom územi Slovenskej republiky núdzový stav podťa čl. 5 ústavného zákona
Č,22712002Z. z. o bezPeČnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného staw a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 19.03.2020.

PoČas mimoriadnej sifuácie, nridzového stavu alebo qýnimočného staw vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID-I9obeczverejňujedokumentáciupodl'a§6ods.5,§8ods.7,§11 ods. 1,§14ods.5,§23ods.3,§
29ods.8,§30ods.7,§34ods.la§37ods.7vcelomrozsahunaúradnejtabulioĚ".unasvojomwebovom
sídle, ak ho má zriadené, do 10 dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v ustanoveniach § 659 zákona. Ak
nie je moŽné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej taúuli óbce zvercjní
informáciu o tom, kde a kedY možno do nej nahliadnuť, robiť z nej qýpisy, odpisy alebo na viastné náklady urobiť
z nej kóPie. SPráva o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti
prístupné najmenej po dobu 2l dní.
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Vaše písotnné stanovisko k správe a k návrhu strategického dokumentu podl'a § 12 ods.l zákona a potvrdenie o
zverejnení oznámenia o zmene strategického dokumentu (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené)
prosíme doručiť najneskór do 2l dní od doručenia tohto listu na adresu:
Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Kornenského 52
040 01 Košice,
resp. skenované stanovisko a potvrdenie o zverejnení doručiť e|ektronicky na adresu petronela.sedlakova@nrinv.sk.

Verejnosť móže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úraduv sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia
informácie o správe.

Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovenínr § l2 ods. 3 zákona prihliadať.

V zrrysle vyššie uvedenélro a v nadváznosti na § 659 ods. I zákona ak sa vyžaduje vykonanie konzultácie podl'a §
63 zákona, alebo akjej vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povol'ujúci orgán, dotknutý orgán alebo
dotknutá obec, vykoná v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (v súlade so zákonom č.30512013 Z. z. o
elektronickej podobe uýkonu pósobnosti otgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektoqých zákonov (zákon
o e-Governmente)),

Podl'a § 659 ods, 2 zákona počas mimot,iadnej situácie, núdzového stavu alebo v}nimočného stavu vyhláseného v
súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v
súlade s opatreniami podl'a osobitného predpisu,4Oaa)
(40aa)§5ods.4písm.k)zákonač,3551200'7Z.z,oochrane,podporearozvojiverejnéhozdraviaaozmenea
doplnení niektoných zákonov,v znení zákonač. 17212011 Z. z.)

V súlade s vYššie uvedeným, termín a miesto konania verejného prerokovania bude oznám ené a zverejnené na
webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://wwwenviroportai.sk v časti EIA/SEA,

Rozdel'ovník
Obce a mestá Košického kraja

RNDL. Darina Barabasová

vedúca oddelenia

Infot,nlatívna poznárnka - tento dokurnent bol vytvor.ený elektr.onicky
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Obec Bačkovík, Bačkovík,044 45 Bačkovík
Obec Baška, Baška 71, 040 16 Baška
Obec Belža, Belža 80, 044 58 Belža
Obec Beniakovce, Beniakovce 44,044 42 Beniakovce
Základná škola s MŠ, Bohdanovce, Bidovc e 210,044 45 Bidovce
Obec Blažice, Blažice 53,044 16 Blažice
Obec Bočiar, Bočiar, 044 5':. Bočiar
Obec Bolrdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce
Obec Boliarov, Boliarov 25,044 47 Boliarov
Obec Budimír,, Budimír 19,044 43 Budimír
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Obec Bukovec, Bukovec 83,044 20 Bukovec
Obec Bunetice, Bunetice 5,044 47 Bunetice
Obec Buzica,Buzica,044 73 Buzica
Obec Cestice, Cestice 89,044 7l Cestice
Obec Čakanovce, Čakanovce79,044 45 Čakanovce
Obec Čaňa, Osloboditel'ov 22,044 14 Čaňa
Obec Čečejovce, Buzická 55,044 7l Čečejovce
obec Čižatic e, Čižatice,044 47 Čižatice
Obec Debraď, Debrad' l47,045 01 Debraď
Obec Drienovec, Drienovec 368, 044 0l Drienovec
Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38,044 3l Družstevná pri Homáde
Obec Ďurďošík, Ďurďošík,044 45 Ďurďošík
Obec Ďurkov, Ďurkov 27 4, 044 1 9 Ďurkov
Obec Dvorníky-Včeláre, Dvorníky - Včeláre, 044 02 Dvorníky-Včeláre
Obec Geča, Kostolná 38218,044 10 Geča
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