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Oznámenie 

o záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu 

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ 

 

 

  

 
V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 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“), obci Belá bolo zaslané záverečné stanovisko z posúdenia 

strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 

2021 - 2027“, ktorého obstarávateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o 

životné prostredie. 

 
 Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 ods. 1 zákona príslušným orgánom – Okresným úradom Nitra, odborom 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v súčinnosti s orgánom 
na ochranu zdravia – Úradom verejného zdravotníctva SR. 
 
Schvaľovanie strategického dokumentu upravuje § 15 zákona. Podľa § 15 ods. 1 zákona ak ide o prípravu a schvaľovanie strategického 
dokumentu, musí sa prihliadať na existenciu aj obsah záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a najmä na 
podmienky prijatia strategického dokumentu. 

 
 Upozorňujeme, že podľa § 15 ods. 2 zákona schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického 
dokumentu podľa § 12 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. 
 
 Schvaľujúci orgán je povinný vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky konzultácií a 
verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky verejnosti. 
 
Podľa § 15 ods. 7 zákona obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, 
spolu s informáciami podľa § 15 ods. 5 zákona v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu, t.j. 

Okresnému úradu Nitra, a zároveň ho uverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom. 
 
Viac informácií: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemienitr 
 
 

 

Do záverečného stanoviska z posúdenia  strategického dokumentu  „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ je možné nahliadnuť, robiť     z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady 

urobiť z nej kópie na Obecnom úrade v Belej       v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín odporúčame dohodnúť 

vopred telefonicky 036/7586111). 

 

 
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie 

Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“: 

zverejnené na webovej stránke obce Belá www.obec-bela.sk  v sekcii „Úradná tabuľa“  dňa: 09.03.2023 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemienitr
http://www.obec-bela.sk/

