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Vec  
„Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“  
- zaslanie záverečného stanoviska 
  
 
 
 V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona Vám zasielame záverečné stanovisko 
z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho 
kraja na roky 2014 - 2020”, ktorej obstarávateľom je Nitriansky samosprávny kraj, sídlom 
Rázusova 2A, 949 01 Nitra. 
 
 Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 ods. 1 zákona príslušným orgánom – 
Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie v súčinnosti s orgánom  
na ochranu zdravia – Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 
 
 Podľa § 15 ods. 7 zákona obstarávateľ - Nitriansky samosprávny kraj 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 - Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie 
a zároveň ho uverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom. 
 
 Podľa § 15 ods. 8 zákona príslušný orgán zverejní schválený strategický dokument spolu 
s informáciami podľa odseku 5 na webovom sídle ministerstva najneskôr do piatich dní od jeho 
doručenia podľa odseku 7 http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-
strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201 
 
 Podľa § 14 ods. 5 zákona je dotknutá obec povinná zverejniť záverečné stanovisko 
z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia 
v mieste obvyklým spôsobom a oznámiť, kde a kedy je možné do záverečného stanoviska 
nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 
 
 Upozorňujeme, že podľa § 15 ods. 2 zákona schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného 
stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 alebo bez doložky vplyvov  
na životné prostredie podľa § 17 ods. 14 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom 
posudzovania. 
 

 

podľa rozdeľovníka 
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 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. 
 
 
Príloha: 

- Záverečné stanovisko 
 

 
S pozdravom 
 
 
 
 
          Ing. Rudolf Hlavačka 
                      vedúci odboru 
 


