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Vec
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejnych kanalizacii prs územie Košického kraja na roky 2021-2027
- zaverečné stanovisko

Okresny urad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddeleriie ochrany prirody a vybraných zložiek životneho
prostredia kraja, ako poslušný organ štátnej spravy starostlivosti o životné prostredie v zrnysle 5 14 ods. 4 zakona Č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prosiredie a o zmene a doplnení niektorych zakonov v zneni neskoršich
predpisov (ďalej len zákon) Vám v prilohe zasielame záverečne stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu
Plan rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizacii pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 kterého

ohstarávateíom je Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vád a vybraných
~lnzi~lc ~ivotnehn pm~tmdia kraja, Knmr‘n~kóho 52 01001 Košice.

Dotknuta obec je podia S 14 ods. 5 zákona povinná zverejniť záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
do troch pracovných dní Od jeho dorucenia v mieste obvyklým spósobom a emami, kde a kedyje možne doň nahliadnut,
robit z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné naklady zhotovit kópie. V prípade mimoriadnej situácie, núdzoveho stavu
abbo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-i9je táto lehota stanovená na desať dni.

Schvabujúci orgán podIa 5 15 ods. 2 zákona nemáže bez záverečného stanoviska z posudenia strategického dokumentu
schvalit‘ strategicky dokument, ktorý je predmetom posudzovania a je povinný dodržat dalšie ustanovenia podia 5 15
zi~kona.

Obstarávateľ doručí schváleny strategický dokument v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dat pnslušnemu; orgánu a zaroveň ho zver~ní na svojej internetovej stránke alebo mým vhodným spósobom.

Doruči sa
Obstarávatei
1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vód a vyhraných zložiek
životneho prostredia kraja. Komenského 52 040 01 Košice

Dotknutá verejnost
1. Združenie domových samosprav P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava - Petrzalka
2. Ing. Vladimír Bucko, Školská 299/35, 076 33 Slovenské Nové Mesto

Schvalujúci orgán
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie L. Štura 1, 812 35 Bratislava

Dotknuté orgány
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272 Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Nárnestíe L. Štura 1, 812 35 Bratislava
3. Košicky samosprávny kraj, Námestie Maratonu mieru 1, 040 01 Košice
4. Združenie miest a obci Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
S. Okresný úrad Košice okolie, Hroncova 13. 041 70 Košice
- odbor cestnel dopravy a pozemných komunikácií
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- odbor pozemkový a lesny
6. Okresný urad Michalovce
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