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Vec
Oznámenia o strategickom dokumente „ Obec Repište – Nízkouhlíková stratégia 2030 “ – doručenie
oznámenia.
____________________________________________________________________________________
Obstarávateľ strategického dokumentu Hefaistos n. o., Ľ. Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen,
IČO: 51 955 822, predložil dňa 04.11.2021, v zmysle § 5 ods. 7 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 vplyvov na životné prostredie “ ) Okresnému úradu Žiar
nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa §
56 písm. a) zákona o posudzovaní, oznámenie o strategickom dokumente: „ Obec Repište Nízkouhlíková stratégia 2030 “.
Podľa § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní je predmetom posudzovania strategický dokument, ktorý
podľa § 7 ods. 1 zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu, v ktorom sa zisťuje, či sa
strategický dokument bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Na základe vyššie uvedeného vyzývame obstarávateľa a dotknutú obec, aby v súlade s § 6 ods. 3
zákona o posudzovaní, zverejnili oznámenie o strategickom dokumente „ Obec Repište –
Nízkouhlíková stratégia 2030 “ do troch pracovných dní od doručenia oznámenia.
Obec zverejní oznámenie v dotknutej obci povinne na úradnej tabuli a nepovinne spôsobom
v mieste obvyklým (televízia, rozhlas, miestna tlač).
Oznámenie je potrebné zverejniť spolu s adresou, na ktorú môže verejnosť predkladať stanoviská,
a spolu s informáciou, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na
vlastné náklady zhotoviť kópie a dokedy je možné predkladať stanoviská. Oznámenie musí byť verejnosti
prístupné najmenej 14 dní od jeho doručenia.
Na základe uvedeného vyzývame dotknuté orgány a dotknutú obec, aby svoje písomné stanovisko
k strategickému dokumentu doručili príslušnému orgánu podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní.
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Termíny doručenia stanovísk:
Podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní dotknuté orgány a dotknutá obec doručia stanoviská k oznámeniu
príslušnému orgánu do 15 dní od doručenia oznámenia.
Verejnosť doručí svoje písomné stanoviská v termíne do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie
zverejnené.
Adresa doručenia stanovísk:
Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Nakoľko Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životného prostredia, pri svojom
rozhodovaní v zisťovacom konaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) zákona o posudzovaní aj na
stanoviská doručené podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušnému orgánu, dovoľujeme si Vás
požiadať, aby ste sa v stanovisku vyjadrili, či predložený dokument má byť alebo nemá byť posudzovaný
podľa zákona, a na ktoré časti je potrebné podľa Vás v ďalšom konaní prihliadať ( prípadne ďalšie
požiadavky, pripomienky, odporúčania).
V súlade s § 6 ods. 2 písm. b) zákona zasielame predmetné Oznámenie o strategickom dokumente aj
schvaľujúcemu orgánu.
Zároveň Vám oznamujeme, že konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní k uvedenému
strategickému dokumentu sa uskutočnia počas celého procesu zisťovacieho konania na Okresnom úrade
Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar
nad Hronom v pracovných dňoch počas úradných hodín.
Predmetom konzultácií sú najmä doplňujúce informácie o strategickom dokumente, oboznámenie sa
s doručenými stanoviskami, informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie a pod.
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené aj s prílohami na internetovej
stránke v časti EIA/SEA: http:/sea.enviroportal.sk/zoznam pod názvom akcie: „ Obec Repište –
Nízkouhlíková stratégia 2030 “ .

Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru
Rozdeľovník:
1. Hefaistos n. o., Ľ. Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen
2. Obec Repište – starosta obce, Repište č. 157, 966 03 Repište
3. Obecné zastupiteľstvo Obce Repište, Repište č. 198, 966 01 Repište
4. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metóda
357/23, Žiar nad Hronom
6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice Slovenskej 8, 965
01 Žiar nad Hronom
7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor CD a PK, ul. Chrásteka Námestie Matice Slovenskej 8,
965 01 Žiar nad Hronom
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie- štátna správa ochrany
ovzdušia, štátna vodná správa, štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany
prírody a krajiny, Námestie Matice Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
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