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Vec 

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 

 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu 

 

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému 

úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods.6  zákona 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“) správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je 

územnoplánovacia dokumentácia a koncept „Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“, 

ktoré Vám podľa §  10 ods. 3 zákona ako dotknutej obci zasielame. 

Žiadame Vás,  aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, informovali do 3 

pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o doručení správy o hodnotení strategického 

dokumentu a návrhu strategického dokumentu verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň 

verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do správy o hodnotení a návrhu strategického 

dokumentu nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť 

verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od  doručenia. 

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 podľa ust. § 65g ods. 3 zákona obec zverejňuje dokumentáciu 

podľa § 11 ods. 1 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. 

Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je 

územnoplánovacia dokumentácia a ku konceptu podľa § 12 ods. 1 zákona prosíme doručiť na 

adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 

Nitra najneskôr do 21 dní od ich doručenia Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko 

Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa, keď boli 

zverejnené. 

Podľa ust. § 12 ods. 3 zákona na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v 

odsekoch 1 a 2 nemusí príslušný orgán prihliadať. 
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Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu 

„Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ sú zverejnené na webovom sídle ministerstva: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1 

 

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať 

počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín. 

 

S pozdravom 

 

Ing. Jana Latečková 

vedúca odboru 

 

 


