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Aktualizácia koncepcie rozvoja rnesta Nováky v oblasti tcpclnej energetiky rra roky 2021 2026
zaslalie ozrrán,p4ia o !tl4t9glckol]!] cla]iu]nq]lc

Obstarár,atel'.lllcsto Nováky, Nám. SNP 349l1,0,91211Nováky,lČO 003i8361, prcclložil Okresnómu úradu Prie-
vidza, odboru starostlivosti o životné prostrcdie, Ulica G. Švéniho 3H,911 01 Prievidza podl'a § 5 zákona NR SR
č. 2412006 Z. z. o posudzovaní r,plyvov na životnó prostredie a o zmcnc a doplrrcní nicktor}ch zákonov v znení ne-
skoršíclr predpisor., (d'alq lcrr zákon o posudzovaní) Oznámcnic o strategickotn dokutnente Aktr"ralizácia konccpcie
rozvoja nesta Nováky v oblasti tcpclrrej encrgctiky na roky 202I - 2026 (ďale1 len oznátnenie) spolu s návrhom
strategickóho dokumentu Aktualizácia koncepcie rozvoja tnesta Nováky v oblasti tcpclncj cncrgctiky na roky 202l
2026 (d'alej len nál rh strategického dokumcntrr), ktoró Várn v súlade § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako ciotknutcj
obci zasiclamc.

Oznárnenie spolu s návrhom strategického dokumcntu je zvercjncné na intcrnctovcj adrese:
1rttps://www.cn,"iroportal.si</sk/cia/detail/aktualizacia-koncepcie-rozvoja-mcsta-novaky-v-oblasti-tepelncj-energet

Strategický clokutnent pocll'a § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní podlicha zist'ovacicmu konaniu, v ktorom Okresný
úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životrró prostrcdie rozhodnc, či sa bude alebo nebucle posudzovat'podfa vyššic
uvedeného zákona.

Vaše písomné stanovisko k oznámcniu podfa § 6 ods. 6 zákona o posuclzovarrí žiadarne doručiť na adrcsu tunajšicho
úradu (Okresný úracl Prieviclza, o<]bor starostlivosti o životné prostredie, Utica G. Švéniho 3H,9]101 Prievidza)
najncskór do l5 dní od jeho doručenia. V stanovisku k predioženému oznámeniu je možnó uviesť akékol'vek otázky,
pripomicrrky a požiadavky týkajúce sa vplyvu strategického dokutnentu na životné prostrcdie, ako i jeho štruktúry
a obsahu.

Konzultácic podla § 6 ods. 3 zákona k oznánreniu jc možnó vykonať na Okresnom úrade Prievidza, odbore sta-
rostlivosti o životné prostreclie, Ulica G. Švéniho 3H,9] 10l Prievidza v pracovných dňoch počas úradných hodín
(tcrmín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred c-mailom na adrese oszp.pd@),rninv,sk alebo telefonicky na tcl.
č. 096l 572 960).

Žiadarnc Vás, aby ste podl'a § 6 ods. 5 zákona o posuclzovaní ako dotknutá obec clo 3 pracovných dní od doručetria
irrfbrrnovali o tomto oznámení verejrrosť spósoborn v mieste obvyklýrrr a zároveň verejnosti oznárrrili, kedy a kde je
možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznárnenic
nrusí byť verejnosti sprístupnené najnenej po dobu 14 dní odjeho doručcnia.
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Vcrejnost'móže doručit' svoje písornnó stanovisko Okresnému úradu Pricvidza, oclboru starostlivosti o životné pro-

strcdie cio 15 ciní oclo dňa, keď bolo oznátncnie zverejnené.

Súčasnc si Vás dovolujeme požiadat', aby ste tunajší úrad písornnc iníbrlnovali o micste, spósobe a časc zverejnenia
oznámcnia.

Ing. Darina Mjartarrová

vedúca odboru

Intbnnatívna poználnka - tento dokunrent bol vytvorený elektronicky

Rozdel'ovník k číslu OI]-PD-OSZP-2021/0l 5 1 59-003

Obec Opatovce nad Nitrou, Opatovcc nad Nitrou 393,9]2 02 Opatovcc nad Nitrou
Obec Koš, Vít'azstva ]97l4I,972 4l Koš
Obec Lehota pod Vtáčnikom (OVM), Námestie SNP 33, 912 42 Lehota pod Vtáčnikom
Obec Diviacka Nová Vcs, Diviacka Nová Ves l, 912 24 Diviacka Nová Vcs
Obec Zenrianske Kostolany,4, apríla 28, 9'72 43 Zemianske Kostol'any
Obcc Nitrianske Sučany, Nitrianske Sučany 242,912 2l Nitrianske Sučany
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