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OKRESNÝ URAD KE ŽwARoK
oDBoR STARoSTLIvosTI o ŽrvoľľÉ pnosľREDIE

Huncovská č.1 0ó0 01 Kežmaľok

Vaša značkďzo dňa
I

Naša značka
OU-KK-OSZPJ20 I 9/008565-20/Kr

podl'a ľozdel'ovníka

Vybavuje
Ing. Krigovský

KeŽmarok
l3.l r.2019

Vec: Spľáva o hodnotení a návľh strategického dokumentu - Územný plán obce
Stráne pod Tatľami

obstarávatel' územného plánu obec Stráne pod Tatrami. Stľáne pod Tatľami 2. 059 16
Mlynčeky pľedložil dňa 29.l0.2019 okľesnému úradu Kežmaľok, odboru starostlivosti o životné
pľostľedie (príslušný orgán) podl'a $ 9 ods. 5 zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektoIých zákonov (d'alej len ,.zákon") Spľávu o hodnotení
spolu s konceptom ľiešenia strategického dokumentu Územný plán obce Stľáne pod Tatrami, k1oré
Várn podl'a $ l0 ods. 3 zákona ako dotknutej obci zasielame.

V zmysle $ 63 zákona sa konzultácie ohl'adom tohto stľategického dokumentu uskutočnia dňa
27.ll.2019 o08.30 hodine na okresnom úľade Kežmaľok. odbore staľostlivosti oživotné prostľedie.
Huncovská l. KeŽmaľok.

Koncept riešeniu strntegického dokumentu a Spľdva o hoĺlnotení sú dostupné
k nohlindnutiu na príslušnom orgĺine, obecnom úraĺIe v Stróňoch poĺI Tutrami a na informačnont
portóIi rezoríu MZP SR https://tuww.enviropoľtal.sk/sk/eia/detail/upn-obce-strane-nod-tatrami .

Vaše písomné stanovisko kýmto dokumentom podl'a $ l2 ods. l zákona žiadame doručiť na
adresu: okľesný úľad Kežmaľok" odbor starostlivosti o Životné prostľedie. Huncovská č.l. 060 0l
KeŽmarok. najneskôr do 2l dní od ich doručenia.

V súlade s $ l l zákona Vás Žiadame ako dotknutú obec do troch dní od doľučenia Spľáry
o lrodnotení stľategického dokumentu a návľhu strategického dokumentu informovat' o tom verejnosť
spôsobom v mieste obvyklýnl a oznámiť kde a kedy možno do Spľávy o hodnotení stľategického
dokumentu a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, ľobiť z nich Vypisy. odpisy alebo na vlastné
náklady zhotovit' kópie.
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Ing. Pavol Kľigovský
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