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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

 

Mesto Krompachy - Mestský úrad v Krompachoch v zmysle § 6, odst. 5, zákona NR SR  

č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ( ďalej len „zákon“ ) 

 

 

o z n a m u j e 

 

 

občanom a právnickým osobám, že dňa 11.02.2020 bola doručená  z Okresného  úradu Košice 

, odbor  starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja, so sídlom  Komenského 52, 041 26 Košice  správa  o hodnotení 

vplyvov  strategického dokumentu spolu s návrhom  strategického  dokumentu  „Plán 

udržateľnej mobility Košického  samosprávneho kraja“.  

 

Do správy  o hodnotení vplyvov  strategického dokumentu spolu s návrhom  

strategického  dokumentu  „Plán udržateľnej mobility Košického  samosprávneho kraja“ 

je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  

v pracovných dňoch pondelok a utorok v čase úradných hodín 7.30 hod. – 11.30 hod. a 12.30 

– 15.30 hod., streda 7.30 hod.  - 11.30 hod. a 12.30 – 17.00 hod.,  štvrtok 12.30 hod. – 15.30 

hod., piatok 7.30 hod. -  11.30 hod. a 12.30 hod. – 14.00 hod. na Mestskom úrade 

v Krompachoch na stavebnom úrade v termíne od 17.02.2020. 

 

Návrh  strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického  samosprávneho 

kraja“ spolu so všetkými prílohami je zverejnený na webovom sídle  Úradu  Košického 

samosprávneho  kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-
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mobility/oznamenie-dokumente.html a   aj  na webovom  sídle Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-

udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja  (bez prílohy časti „dopravné 

modelovanie“) spolu  so správou o hodnotení strategického dokumentu 

 

Verejnosť môže doručiť svoje  písomné stanovisko   Okresnému  úradu Košice, odbor  

starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice  do 21 dní odo dňa, keď 

bolo oznámenie zverejnené. 

 

 

 

 

 

 

          v.r. 

 

         Ing. Iveta Rušinová 

         primátorka mesta 

 

 

 

Zverejnené dňa: 17.02.2020 

Zvesené dňa:       09.03.2020    
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