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Váš list číslo / zo dňa Naše číslo  Vybavuje / linka / e-mail   Krompachy 

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 12.06.2020 bol doručený z MŽP SR, Sekcia environmentalného 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom 

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava,  „Rozsah hodnotenia“ určený podľa  § 30 zákona NR 

SR č. 24/2006 Z.z.  pre navrhovanú činnosť  „Modernizácia železničnej trate Žilina  - Košice, úsek 

trate Krompachy (mimo)     – Kysak “  navrhovateľa Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 

813 61 Bratislava, IČO 31 364 501.  

 

Do  zaslaného  „Rozsahu hodnotenia“  pre navrhovanú činnosť „Modernizácia železničnej trate Žilina  

- Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“    je možné nahliadnuť  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 číslo dverí  23. 

 

„Rozsah hodnotenia“ je zverejnený ako príloha tejto verejnej vyhlášky. Táto verejná vyhláška s prílohou 

je zverejnená aj  na centrálnej  elektronickej  tabuli. 

 

Verejnosť môže doručiť písomné  pripomienky k „Rozsahu hodnotenia“ navrhovanej činnosti, alebo jej  

zmeny  do desiatich pacovaných dní od jej zverejnenia  na adresu: Mesto Krompachy, Námestie     

slobody 1, 053 42 Krompachy, alebo na e-mailovú adresu:  anna.cupajova@krompachy.sk. 

 

 

 

          v.r. 

Ing. Iveta Rušinová 

                            primátorka mesta 

Príloha: 

„Rozsah hodnotenia“ pre navrhovanú činnosť  „Modernizácia železničnej trate Žilina  - Košice, úsek 

trate Krompachy (mimo)  – Kysak “ 
 

Zverejnené dňa:  17.06.2020   

Zvesené dňa:        01.07.2020 
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