ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov

____________________________________________________________________________________

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

• Obec Michaľany

•

•

•

Hlavná 108
076 14 Michaľany
Slovenská republika

Vybavuje/linka

OU-TV-OSZP-2022/012208-003 Ing. Pač/+421/961 715 767

Trebišov
03. 11. 2022

Vec
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Michaľany
– zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko
Obstarávateľ, Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany, IČO 00331759, predložil Okresnému úradu
Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 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 vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len „oznámenie“) „Zmeny a doplnky
č. 1 Územného plánu obce Michaľany“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci a
schvaľujúcemu orgánu zasielame.
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa §4 ods. 2 písm. c) zákon o posudzovaní,
predmetom zisťovacieho konania podľa tohto zákona.
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-obce-michalany
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzýva Obec Michaľany ako obstarávateľa
strategického dokumentu, v súlade s § 6 ods. 1 zákona o posudzovaní na zverejnenie oznámenia formou informácie
o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne (ďalej len
„spôsob v mieste obvyklý“) spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy
alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a súčasne Vás žiadame aby ste ako dotknutá obec informovali do 10 dní
od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle ak ho máte
zriadené. Podľa § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 6 ods. 5 zákona o
posudzovaní v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní
odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce
dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej
nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Oznámenie musí byť verejnosti
sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
Vaše písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákon o posudzovaní doručte na adresu: Okresný úrad Trebišov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, M.R.Štefánika 1161/184, 075
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01 Trebišov, do 15 dní od doručenia oznámenia. Zašlite aj stanovisko odkedy dokedy bolo oznámenie zverejnené.
Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: igor.pac@minv.sk.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1
Územného plánu obce Michaľany 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 o posudzovaní.
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, M.R.Štefánika 1161/184, 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:
Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta obce Michaľany, 056/6702328, email: obecmichalany@michalany.eu, konzultácie na
obecnom úrade počas pracovných dní od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Ing. Iveta Sabaková, mobil: +421 905 460 337, konzultácie počas pracovných dní od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Prílohy
Oznámenie o strategickom dokumente + grafická príloha (prílohy sú doručené formou zverejnenia na odkaze
citovanom vyššie)

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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