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Vec

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja úzcmia udržateľného mestského rozvojajadrový-
ch miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 - 2030
- zaslanie oznámenia o strategickom_dokyinente _ _.

Obstarávateľ, mesto Prievidza, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza, ICO 318442, predložil Okresnému úradu
Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredic, Ulica G. Svéniho 3H, 971 01 Prievidza podľa § 5 zákona NR
SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplncní nicktorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) Oznámenie o strategickom dokuinente Spoločný program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza,
Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 - 2030 (ďalej len oznámcnic) spolu s návrhom stratcgickcho
dokumentu Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľneho mestského rozvoja
jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 - 2030 (ďalej len návrh stratcgického
dokumentu), ktoré Vám v súlade § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci zasielamc. ^

Oznámenie spolu s návrhom strategického dokumcntuje zvercjnené na intemctovcj adrese: ?
https://www. enviroportal. sk/sk/eia/
detail/spolocny-program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-uzemia-udrza

Strategický dokument podlieha podľa § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní posudzovaniu vplyvov na životné próstredic.
Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní žiadame doručiť na adresu tunajšicho
úradu (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Svéniho 3H, 971 01 Prievidza)
najneskôr do 15 dní odjeho domčenia. V stanovisku k predloženému oznámeniuje možné uviesť akckoľvek otázky,
pripomienky a požiadavky týkajúcc sa vplyvu strategického dokumentu na životnó prostredie, ako ijcho štruktúry
a obsahu.

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu je možné vykonať na Okresnom úrade Prievidza, odbore sta-
rostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v pracovných dňoch počas úradnýcli hodín
(termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred e-mailom na adrese oszp. pd@minv. sk alcbo telefonicky na tcl.
č. 0961 572 960).

Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní ako dotknutá obec do 3 pracovných dní od doručenia
infonnovali o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zárovcň verejností oznámili, kedy a kdejc
možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alcbo na vlastné naklady zhotoviť kópie. Ozniunenie
musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní odjcho doručenia.
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