
 

INFORMÁCIA VEREJNOSTI  

 

Obstarávateľ Obec  Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec,  IČO: 00 316 211   

predložil 22. 10. 2021 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie 

podľa § 9 ods. 5 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“) 

správu o hodnotení  strategického dokumentu (ďalej len „správu o hodnotení“)  „Územný 

plán obce Málinec“ a návrh územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Málinec“ 

(ďalej len „návrh“).   

   

Znenie správy o hodnotení   a  návrhu  je zverejnené na webovom sídle:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-uzemny-

plan-obce-malinec-. 

   

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Poltár, odboru 

starostlivosti o životné prostredie,  Železničná 2, 987 01 Poltár najneskôr do 21 dní odo dňa 

zverejnenia informácie o správe o hodnotení a návrhu podľa § 11 ods. 1 zákona. 

 

Podľa § 63 zákona k správe o hodnotení a návrhu je možné vykonať konzultácie počas celého 

procesu posudzovania. Podľa § 65g) zákona počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v 

súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie konzultácie, 

sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; Termín 

konzultácie odporúčame vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom. 

Konzultácie je možné dohodnúť na Okresnom úrade  Poltár, odbore starostlivosti o životné 

prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár, e-mail: oszp.pt@minv.sk, tel.: 0961655754  

 

alebo  

 

u obstarávateľa strategického dokumentu - kontaktné údaje osoby, od ktorej možno dostať 

relevantné informácie o strategickom dokumente: 

Ing. Igor Lacko, starosta obce, Obec  Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec,  

Tel.: 047/ 4291121, starosta@malinec.sk , 

 

u spracovateľa správy o hodnotení  Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová, e-mail 

norika.hejzlarova@gmail.com . 

 

Podľa § 65g) zákona počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-

19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie konzultácie, sa tieto úkony vykonajú 

písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; Termín konzultácie odporúčame 

vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom. 

 

Do predmetných dokumentov je možné nahliadnuť, robiť si z nich výpisy, odpisy alebo na 

vlastné náklady zhotoviť kópie za podmienky dodržania platných opatrení v súvislosti 

s ochorením COVID-19. 

 

Zároveň obstarávateľ upovedomuje verejnosť o tom, že počas mimoriadnej situácie 

v súvislosti s ochorením COVID-19 nebude zvolané ústne prerokovanie správy o hodnotení 

a návrhu podľa § 11 ods. 3 zákona. Verejné prerokovanie bude prebiehať písomne alebo 
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telefonicky podľa § 65 g) ods. 1 zákona v termíne do 21 dní odo dňa zverejnenia tejto 

informácie podľa § 11 ods. 1 zákona. 

 

 

 

 

Informácia zverejnená 

 

 

 

 

 

 

 

od ...............................................                        do ......................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................... 

podpis a pečiatka 


