
Oznámenie o strategickom dokumente 
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027“ dotknuté obce LC okresu 2.časť 
Obstarávateľ strategického dokumentu, Okresný úrad Banská Bystrica ,odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných 
zložiek životného prostredia kraja ,Nám. Ľ.Štúra 1, 974 25 Banská Bystrica, doručil Okresnému úradu Banská Bystrica, 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“) Oznámenie o strategickom dokumente: „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie 
Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027“, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2, písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame. 
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ 
plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans . Upozorňujeme Vás, že strategický dokument „Plán rozvoja verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027“, podlieha povinnému hodnoteniu podľa § 7 zákona a bude sa posudzovať 
podľa tohto zákona. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. 
Celé znenie oznémenia sa nachádza tu: Strategický dokument 
Ing. Jozef Ratica, vedúci odboru. 
Písomné stanoviská verejnosti k oznámeniu o  strategickom dokumente s celoštátnym dosahom posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Plán rozvoja vodovodov a verejných 
kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 20257“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia v Informačnom systéme EIA/SEA 
www.enviroportal.sk/sk/eia na adresu: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva 
Námestie Ľudovíta Štúra 1 
812 35 Bratislava 
tel.: 02/5956 3230 
e-mail: lydia.bekerova@enviro.gov.sk 
Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade Banská Bystrica Odbore 
starostlivosti o životné prostredie a to výhradne  emailom z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu sa koronavírusu, na adrese oszp.bb@minv.sk 
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