
 

Informácia o oznámení 

 
Obstarávateľ Obec Strážne, Ružová 157, 076 52 Strážne, IČO 00331961 predložil dňa 

19.01.2023 Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku 

posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a 

doplnky č. 6 Územného plánu obce Strážne.  

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente 

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Strážne Okresnému úradu Trebišov, odboru 

starostlivosti o životné prostredie na adresu:  

 

Okresný úrad Trebišov,  

odbor starostlivosti o životné prostredie,  

úsek posudzovania vplyvov na ŽP,  

M. R. Štefánika 1161/184,  

075 01 Trebišov  

 

do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené podľa §6 ods. 5 zákona NR SR 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 o posudzovaní“).  

 

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-6-uzemneho-planu-obce-strazne 

 

 
 Podľa § 63 zákona o posudzovaní je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas 

celého procesu posudzovania strategického dokumentu. Podľa § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní 

počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo 

konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, 

dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v 

elektronickej podobe. Kontaktné údaje na príslušný orgán: Okresný úrad Trebišov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie mieru 804/1, 075 

01 Trebišov, tel. 0961715767, email: oszp.tv@minv.sk;  

Kontaktné údaje osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom 

dokumente a miesto konzultácie:  

Ing. arch. Eva Mačáková, URBA s.r.o, Jakobyho 14, 040 01 Košice, Tel. 055/6338074, mobil: 

0907907253, email: archmacakova@gmail.com; Miesto a čas konzultácie: Jakobyho 14, 040 01 

Košice v pracovné dni od 8:00 do 15:00 hod. 

 

Vyvesené: 24.01.2023 

Zvesené:   08.02.2023 


