
OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V MARTINE

Nám. S. H. Vajanského č.1, 036 01 Martin

                                                                                                             Podľa  rozdeľovníka 

Vaše číslo/zo dňa             Naše číslo                                                      Vybavuje/linka                                    Turčianske Teplice
                                    ŽP 2008/00185-Ku                                            Ing. Kucháriková                                       15.01.2008

Vec:  Oznámenie  o  strategickom  dokumente  „Program  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Mošovce 2007-2013“  -  zaslanie oznámenia  

           Obstarávateľ,  Obec Mošovce  doručil   Obvodnému úradu životného prostredia 
v Martine    podľa § 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 
o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „zákon")  oznámenie  o  vypracovaní 
strategického dokumentu  „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  Mošovce 
2007-2013“,  ktorý Vám podľa § 6 ods. 2  zákona ako dotknutému orgánu zasielame.

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa §4 ods. 3 
predmetom posudzovania podľa tohto zákona.
           Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha 
zisťovaciemu  konaniu  podľa  §  7  zákona,  v  ktorom  Obvodný  úrad  životného  prostredia 
v Martine  rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa zákona. 
Nakoľko Obvodný úrad  životného prostredia v Martine . pri svojom rozhodovaní prihliada 
podľa § 7ods. 4 písm. c) i na  stanoviská v zmysle § 6 ods.4  zákona, dovoľujeme si Vás 
požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či predložený strategický 
dokument  má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona.    

Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 4 zákona žiadame 
doručiť na adresu tunajšieho  Obvodného  úradu životného prostredia v Martine  najneskôr 
do 15 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému 
úradu  životného  prostredia  v Martine   do  15  dní  od  doby,  keď  bola  o oznámení 
informovaná.

Uvedené  oznámenie  o  strategickom  dokumente  „Program  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce  Mošovce 2007-2013“  je zverejnené aj  na internetovej stránke 
http://eia.enviroportal.sk/zoznam.php  .  

                                                                                                                Ing. Ján Kmeť
                                                                                                                      prednosta úradu 

Príloha: 1x Oznámenie o strategickom dokumente 

Tel.:                                   Fax:                                                            E-mail:                                                                      IČO: 
043/4915513                  043/4923304                                     kucharikova@ tr.ouzp.sk                                                  37906321



Rozdeľovník : 

1. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin – zložky 
ŽP  - OPaK, ŠVS, OO, OH

2. Obvodný úrad v Martine , odbor krízového riadenia, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin    

3. Obvodný pozemkový úrad v Martine, Mudroňova 45, 036 01 Martin 

4. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,  Nám. S.H. Vajanského 1,  036 01 
Martin 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 Martin  

6. Úrad Žilinského samosprávneho  kraja, Komenského 48, 011 09  Žilina  

7.    Krajský pamiatkový úrad, Pracovisko Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin    



OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V MARTINE

Nám. S. H. Vajanského č.1, 036 01 Martin
Vaše číslo/zo dňa             Naše číslo                                                      Vybavuje/linka                                    Turčianske Teplice
                                    ŽP 2008/00185-Ku                                            Ing. Kucháriková                                           15.01.2008

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa : 

Vec: Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Mošovce 2007-2013 " -  zaslanie oznámenia  

           Obstarávateľ,  Obec Mošovce, doručil   Obvodnému úradu životného prostredia 
v Martine    podľa § 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 
o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „zákon")  oznámenie  o  vypracovaní 
strategického dokumentu  „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  Mošovce 
2007-2013 ",   ktorý Vám podľa § 6 ods. 2  zákona ako dotknutej obci  zasielame.

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa §4 ods. 3 
predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

Obvodný  úrad  životného   prostredia  v Martine  vyzýva  obec  Mošovce    ako 
obstarávateľa  strategického  dokumentu  v  súlade  s  §  6  ods.  1  zákona  na  zverejnenie 
oznámenia formou informácie o oznámení a súčasne Vás žiadame, aby ste podľa § 6 ods. 3 
zákona, ako dotknuté mesto  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, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady 
zhotoviť kópie.  Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní 
od jeho doručenia.
           Vaše písomné stanovisko podľa § 6 ods. 4 zákona prosíme doručiť na adresu: Obvodný 
úrad  životného prostredia v Martine . do 15 dní od  doručenia oznámenia. 

Verejnosť  môže  doručiť  svoje  písomné  stanovisko  Obvodnému  úradu  životného 
prostredia v Martine  do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené  oznámenie  o  strategickom  dokumente  „Program  hospodárskeho 
a sociálneho  rozvoja  obce  Mošovce2007-2013“  je  zverejnené  aj  na  internetovej  stránke 
http://eia.enviroportal.sk/zoznam.php  .  

                                                                                                                Ing. Ján Kmeť
                                                                                                                      prednosta úradu 

Doručuje sa : 
Obec  Mošovce ,  Obecný  úrad, Kollárovo námestie č.314, 038 21    

Príloha: 1x Oznámenie o strategickom  dokumente 
Tel.:                                   Fax:                                                            E-mail:                                                                      IČO: 
043/4915513                  043/4923304                                     kucharikova@ tr.ouzp.sk                                                  37906321
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