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Vec 

„Územný plán obce Močenok – Zmeny a doplnky č. 2/2016 – návrh, úprava” - zaslanie oznámenia 

o strategickom dokumente 

________________________________________________________________________ 
 

     Obstarávateľ Obec Močenok, so sídlom Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, 

IČO: 00 308 439, predložil Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

podľa § 5 zákona NR SR 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 č. 24/2006 Z. z.“) 

oznámenie o  strategickom dokumente „Územný plán obce Močenok – Zmeny a doplnky č. 

2/2016 – návrh, úprava ”, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. ako 

schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci zasielame. 

 

     Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z., ako dotknutá obec, informovali 

do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a 

zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, 

výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej 

po dobu 14 dní od jeho doručenia. 

 

     Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. prosíme doručiť 

na adresu: Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie Hlavná 2/1, 927 01 

Šaľa do 15 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému 

úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie 

zverejnené. Dotknuté orgány, obec a zainteresovaná verejnosť môžu vykonať konzultácie 

k oznámeniu podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. na uvedenej adrese, počas celého procesu 

posudzovania strategického dokumentu osobne alebo telefonicky v pracovných dňoch počas 

úradných hodín. 

     Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha 

zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z., v ktorom Okresný úrad Šaľa, odbor 

starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa navrhovaný dokument bude alebo nebude 

posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Nakoľko Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti 

o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 24/2006 

Z. z. i na stanoviská podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z., dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste  
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vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili aj názor, či predložený strategický dokument má alebo 

nemá byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z..     

 

     Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Močenok – Zmeny 

a doplnky č. 2/2016 – návrh, úprava ” je zverejnené na webovom sídle ministerstva:  

                                                                                                           
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-uzemny-plan-obce-mocenok-zmeny-doplnky-c-2-2016-

navrh-uprava- 

 

     Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: 

martina.ziskova@minv.sk.   

 

 

      

 

 

 

Ing. Miroslava D a n i š o v á 

                                                                                                                          vedúca odboru 

 

 

 

 

 

       

 

Rozdeľovník: 

 

1. Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

2. Obec Trnovec nad Váhom, Obecný úrad, Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom  

3. Obec Horná Kráľová, Obecný úrad, Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová 

4. Obec Dlhá nad Váhom, Obecný úrad č. 225,  927 05 Šaľa 5  

5. Obec Cabaj-Čápor, Obecný úrad č. 543, 951 17 Cabaj-Čápor 
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