
        Obec Kolačkov 
Kolačkov 30 

065 11  Nová Ľubovňa 

Telefón Fax E-mail Internet IČO 

+421-52/432 20 33 
 

+421-52/432 20 33 
 

podatelna@kolackov.sk www.kolackov.sk 00329959 

 

 

 

 

Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu 

 

Obec Kolačkov v súlade s §11 ods. (1) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto informuje dotknutú verejnosť 

o doručení hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu, ktorým je  

Návrh územného plánu obce Kolačkov. 

Do Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie návrhu Územného plánu obce Kolačkov je 

možné nahliadnuť, robiť neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na 

Obecnom úrade v Kolačkove v stránkových hodinách   

v termíne od  30. apríla 2021 do  20. mája 2021. 

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie návrhu Územného 

plánu obce Kolačkov s dotknutou verejnosťou sa uskutoční dňa 13. mája 2021 na Obecnom 

úrade v Kolačkove, Kolačkov 30, v čase od 10,00 do 12,00 hod. Medzi dotknutú verejnosť 

v súlade s § 6a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie patrí 

fyzická osoba staršia ako 18 rokov, právnická osoba a občianska iniciatíva podľa §6a ods. (3) 

zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

 V súlade s platnými protipandemickými opatreniami účasť na verejnom prerokovaní je možná 

na základe prihlásenia sa vopred  na Obecnom úrade v Kolačkove najneskôr dňa 12. mája 

2021 do 15,00 hod.  Verejné prerokovanie bude organizované po skupinách v počte maximálne 

6 účastníkov v rokovacej miestnosti súčasne v poradí podľa prihlásenia sa záujemcov. 

V závislosti od počtu prihlásených si organizátor verejného prerokovania vyhradzuje  právo 

obmedziť maximálnu dĺžku prerokovania s jednou skupinou účastníkov. Účastníci verejného 

prerokovania sú povinní preukázať sa v danej dobe potrebným dokladom o negatívnom teste na 

Covid 19, absolvovanom očkovaní alebo prekonanom ochorení v súlade s aktuálne platnou 

vyhláškou Ministerstva zdravotníctva. 

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu, ktorým je Odbor starostlivosti 

o životné prostredie Okresného úradu v Starej Ľubovni, najneskôr do 21 dní odo dňa 

zverejnenia tejto informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu. Na stanovisko 

doručené po uplynutí tejto lehoty nemusí príslušný orgán prihliadať. 

V Kolačkove  30. apríla 2021. 

 

 

     

     Pavol Zamiška 
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