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Váš list zn./zo dňa Naša značka Vybavuje linka Hnilčík 
 Ocú-58/2020-Ocú/761 Novottová K. 12. 11. 2020 
 
VEC:  
ID R005 II/533 Gemerská Poloma - SNV - Harichovce - D1 (Jánovce Jablonov) - oznámenie 
o zmene navrhovanej činnosti - upovedomenie o začatí konania – OZNÁMENIE OBČANOM 
 
Vážení občania,  
 
Navrhovateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 
016, doručil dňa 06. 11. 2020 na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné 
prostredie (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) 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 o posudzovaní“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ID 
R005 II/533 Gemerská Poloma – SNV – Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov)“. Okresný úrad Spišská 
Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako určený príslušný orgán štátnej správy podľa § 
5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní 
upovedomuje podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov účastníkov konania o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej 
činnosti začalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej 
činnosti „ID R005 II/533 Gemerská Poloma – SNV – Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov)“. Zároveň 
podľa § 26 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní zasiela dotknutej obci, povoľujúcemu orgánu a 
dotknutému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v elektronickej forme, zverejnené na 
webovom sídle na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/id-r005-ii-533-gemerska-poloma-
snv-harichovce-d1-janovce-jablonov 
 
Do spisu je možné nahliadnuť (robiť kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, 
odbore starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves. 
 
                                              
                                                                                         Ľubomír Kačír 
                                                                                          starosta obce 
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