
Informácia pre verejnosť 
 

 

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu 

strategického dokumentu 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 (ďalej len „zákon“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“ je možné predkladať najneskôr do 

31.03.2021 na adresu: 

 

Okresný úrad Košice 

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja 

Komenského 52 

041 26  Košice 

petronela.sedlakova@minv.sk 

 

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu je sprístupnený na webovom 

sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-

rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi 

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na 

postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 

227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19.03.2020. 

 

V zmysle vyššie uvedeného a v nadväznosti na § 65g ods. 1 zákona ak sa vyžaduje 

vykonanie konzultácie podľa § 63 zákona, alebo ak jej vykonanie žiada účastník konania, 

rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, vykoná v listinnej 

podobe alebo v elektronickej podobe (v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente)).  

 

Podľa § 65g ods. 2 zákona počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie 

uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného 

predpisu.40aa) 
(40aa) § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

172/2011 Z. z.) 

 

V súlade s vyššie uvedeným, termín a miesto konania verejného prerokovania správy 

o hodnotení bude oznámené a zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia 

SR: https://www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA. 

 

 

mailto:petronela.sedlakova@minv.sk
https://www.epi.sk/zz/2006-24#f5200223

