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Nízkouhlíková stratégia tncsta Nováky
- zaslEqic qzna!.]c!ia o strategJql(Qr! clQlllrnente

Obstarár ate l', rlesto Nováky, Náln. SNP 349/10, 97) 1I Noi áky. lČO 003l8361, predložil Okresnému úradu Prie-
l ic]za. odboru stiirostlivosti o životrré prostrcclic, Ulica G. Šr,óniho 3H,9] l 0l Prievidza podl'a § 5 zákona NR SR
č. ]-l ]006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životrré prostredie a o zlllcne a doplncní niektoých zákonov v znení
ne.skorších predpisor, (d'alej lcrr zákon o posudzol,aní) Oztlárncnic o strategickon dokumentc Nízkouhlíková stra-

tégia rnesta Nováky (d'alej lcn oznátnenie) spolu s návrholn stratcgického dokutnentu Nízkouhlíková stratégia mcs-

ta Nováky (ďalej len návrh stratcgického dokumerrru), ktoré Várn v súlade § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako

dotkrrutcj obci zasiclarne.

Oznárnenie spolu s návrlrom strategického dokurnentu je zverc-jnetré na intemetovej adresc:

https://www.cnviroportal.sVsk/eia/dctail/rrizkouhlikova-stratcgia-mesta-novaky

Strategický dokument podfa § 4 ods. 2 zákona o posudzovarrí podlieha zist'ovaciemu konaniu, v ktorom Okresný

ťrrad Prievidza, odbor starostlivosti o životrré prostrcdic rozhodtrc, či sa bude alebo nebude posudzovať podťa vyššie

uvedcnóho zákona.

Vašc písornné stanovisko k oznámeniu podl'a § 6 ods, 6 zákona o posudzovaní žiadame doručiť na adresu tunajšieho

úradu (Okrcsný ťrrad Prievidza, oclbor starostlivosti o životrré prostrcdie, Ulica G. Švéniho 3H,9'7l01 Prievidza)
najneskór do 15 clní od jclro doručenia. V stanovisku k predložcnému oznámcniu je možné uviest'akékoťvck otázky,
pripomicnky a požiadavky týkajúcc sa vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie, ako i jcho štruktúry

a obsahu,

Korrzultácic podťa § 6 ods. 3 zákona k oznámenilr je nTožné vykonať na Okresnom úrade Prievidza, odbore sta-

rostlivosti o životné prostreclie, Ulica G. Švéniho 3H,9] 7 0l Prievidza v pracovrrých dňoch počas úradných hoclín

(termín konzultácie odporúčame dohoclnúť vopred e-mailom na adrese oszp.pd@minv.sk alebo telefonicky na tel.

č. Oq6l 572 q60).

Žtadan. Vás, aby ste podla § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní ako dotknutá obcc
do 3 pracovných dní od doručcnia irrforrnovali o tolnto oznámení vercjnosť spósobom v mieste obvyktým a zároveřt

vcrejnosti oznámili, kedy a kde je možnó do oznámcnia nahliadnut', robiť si z neho odpisy, výpisy alcbo na vlastné

náklady zhotovit'kópic. Oznámenic musí byť vcrcjnosti sprístupnené najmcnej po dobu l4 dní od jeho doručenia.
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Vcrcjnost'móže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnérnu úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné pro-
strcdie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznátnenic zverejncné.

SÚČasne si Vás dovoťujeme požiadať, aby ste tunajší úrad písomnc informovali o tnie.ste, spósobe a čase zvcrejnenia
oznámenia.

Príloha
l. Oznámenie o strategickom dokumentc Nízkouhlíková stratégia mesta Novák}, spolu s rlár rhorl stratcgického
dokurnentu Nízkouhlíková stratégia mcsta Nováky

na intcrnetovc_L aclrese:

https://www.cnviroporlal.sk/sYeia/detail/nizkorrhlikova-strategia-rnesta-novaky

Ing. Darina Mjartanová

vedúca odboru

lniornratívna pozrlámka - tentcl dokLtment boI vytvorený elektronicky

Rozclel'ovník k č íslu OU- PD-Q SZP -2021 L0 ! 5 l 5 8 -003

Obec Koš, Víťazstva'l91l41,912 4] Koš
Obec Zcmianskc Kostol'any,4. apríla 28, 912 43 Ze-mianskc Kostolany
Obec Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitror.r 393,9]2 02 Opatovce nacl Nitrou
Obec Lchota pod Vtáčnikom (OVM), Nánrestie SNP 33, 912 42 Lehota pod Vtáčnikom
Obec Nitriarrskc Sučany, Nitrianske Sučany 242,912 2I Nitrianske Sučany
Obec Diviacka Nová Ves, Diviacka Nová Ves 1, 972 24 Diviacka Nová Ves
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