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Vec
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 - zaslanie oznámenia o strategickom
dokumente
Obstarávateľ, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa
§ 5 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“) oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového
hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 “, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci
zasielame.
Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia
o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do
oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 6 ods. 5 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v týchto
ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej
tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na
vlastné náklady urobiť z nej kópie.
Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Nitra,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 15 dní od jeho doručenia. Verejnosť
môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní
odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky
2021 - 2025“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-naroky-2021-2025
Uvedený strategický dokument podlieha posudzovaniu podľa zákona.
Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu
na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných
dňoch počas úradných hodín.
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Rozdeľovník k číslu OU-NR-OSZP2-2022/023950-010
Obec Diakovce (OVM), Diakovce 0/188, 925 81 Diakovce
Obec Dlhá nad Váhom (OVM), Dlhá nad Váhom 225, 927 05 Šaľa 5
Obec Hájske (OVM), Hájske 410, 951 33 Hájske
Obec Horná Kráľová, Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová
Obec Kráľová nad Váhom (OVM), Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom
Obec Močenok (OVM), Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
Obec Neded, Neded 844, 925 85 Neded
Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 1
Obec Selice (OVM), Sov.armády 1131, 925 72 Selice
Obec Tešedíkovo (OVM), Tešedíkovo 860, 925 82 Tešedíkovo
Obec Trnovec nad Váhom (OVM), Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
Obec Vlčany (OVM), Vlčany 944, 925 84 Vlčany
Obec Žihárec (OVM), Žihárec, Šaľa
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