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„Zmena a doplnok k územnému plánu mesta Levice č.18“    

– zaslanie oznámenia o strategickom dokumente 

 

 

Obstarávateľ mesto Levice, v zastúpení primátorom mesta, Námestie hrdinov č.1, 934 

01 Levice, IČO: 00 307 203  predložil dňa 12.06.2019 Okresnému úradu Levice, odbor 

starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 

oznámenie o vypracovaní návrhu strategického dokumentu „Zmena a doplnok k územnému 

plánu mesta Levice č.18“ , ktorý Vám v prílohe podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci  

zasielame. 

 Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods.5 zákona ako dotknutá obec do 3 pracovných dní 

od doručenia informovali o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým 

a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť. Oznámenie 

musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. 

 

 Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme 

doručiť na adresu: 

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie,  

Dopravná č. 14, 934 03 Levice, najneskôr do 15 dní od jeho doručenia.  

  

 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Levice, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice do 15 dní odo dňa, keď bolo 

oznámenie zverejnené.  

 

 Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha 

zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o 

životné prostredie rozhodne, či sa navrhovaný dokument bude alebo nebude posudzovať 

podľa zákona. Nakoľko Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie pri 

svojom rozhodovaní prihliada podľa  § 7 ods. 4 písm. c) i na písomné stanoviská podľa § 6 
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ods.6 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili 

i názor, či predložený strategický dokument má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona. 

 

Konzultácie v zmysle ustanovenia § 63 zákona k uvedenému strategickému 

dokumentu je možné vykonať počas celého procesu zisťovacieho konania na Okresnom úrade 

Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice, 4. poschodie, 

č. dv. 402 v pracovných dňoch počas úradných hodín.  

 

 Uvedené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené na 

internetovej stránke :  <http://enviroportal.sk/> 

Strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny je zverejnený na internetovej 

stránke www.levice.sk.  

 

 

  S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Eva Červenáková  

       Vedúca odboru starostlivosti o ŽP 

 

 

 

Doručí sa: 

Obec Krškany, Malé Krškany č. 115, 934 01 Levice 

Obec Hronské Kľačany, č.572, 935 29 Hronské Kľačany 

Obec Dolná Seč, č.22, 935 31 Dolná Seč 

Obec Horná Seč, Hlavná č. 19/16, 935 31 Horná Seč 

Obec Vyšné nad Hronom, č.57, 935 31 Dolná Seč 

Obec Starý Hrádok, č. 29, 935 56 Mýtne Ludany 

Obec Mýtne Ludany, Kalvínske námestie č. 6/1, 935 56 Mýtne Ludany 

Obec Santovka, Parková č. 2, 935 87 Santovka 

Obec Bory, č. 84, 935 87 Santovka 

Obec Brhlovce, č. 156, 935 02 Žemberovce 

Obec Nová Dedina, č. 125, 935 25 Nová Dedina 

Obec Podlužany, č.165, 935 27 Podlužany  
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