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Vec
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 2021 -
2027“ - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente spolu s informáciami uvedenými v zmysle § 6 zákona č.
24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Dňa 07.03.2022 bolo na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „príslušný orgán“), ako príslušnému orgánu podľa § 56 písm.
b) 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 o posudzovaní“) doručené oznámenie o strategickom dokumente
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 2021 -
2027“ (ďalej len „Oznámenie“), obstarávateľom Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A,
843 10 Bratislava, IČO 00 603 392.

Príslušný orgán Oznámenie zasiela podľa § 6 ods. 2 písmena a), b) a c) dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu
a dotknutej obci so žiadosťou, aby svoje písomné stanoviská k Oznámeniu doručili v súlade s § 6 ods. 6 zákona o
posudzovaní na adresu príslušného orgánu do 15 dní od doručenia oznámenia.

Z časového dôvodu (zákonných termínov), ako aj efektívnejšieho a rýchlejšieho spracovania Vašich stanovísk
za účelom vyhotovenia rozhodnutia, Vás prosíme o zaslanie stanoviska aj prostredníctvom e-mailu na
leana.halas@minv.sk. Príslušný orgán zverejnil Oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
www.enviroportal.sk/sk/eia
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-mestskej-casti-
bratis-7

Informácie uvedené podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní
Oznamujeme Vám, že konzultácie podľa § 63 zákona k Oznámeniu je možné vykonať na Okresnom úrade Bratislava,
odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v
pracovných dňoch počas úradných hodín, termín konzultácie dohodnúť prostredníctvom t. č. 0961046697, alebo e-
mailom leana.halas@minv.sk.

Informácie o povinnosti dotknutej obce podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní
Dotknutá obec informuje v zmysle § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní do troch pracovných dní od doručenia oznámenia
podľa § 6 odseku 2 zákona o posudzovaní o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde

____________________________________________________________________________________
Telefón
+421961046697

E-mail
oszp.ba@minv.sk

Internet IČO
00151866



a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie,
pričom oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť
svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, do 15 dní odo dňa, keď bolo
oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa § 6 odseku 5 zákona o posudzovaní.

Informácie o povinnosti obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 zákona o posudzovaní
Zároveň podľa § 6 ods. 1 zákona o posudzovaní obstarávateľovi po obdržaní úplného oznámenia oznamujeme
adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
a bezodkladne Vás vyzývame na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli,
nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne spolu s informáciou, kde do oznámenia možno
nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou
obcou podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní.

Príloha :
Strategický dokument zverejnený na webovom sídle MŽP SR (www.enviroportal.sk/sk/eia)

Na vedomie
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves (OVM), Novoveská 5458, Bratislava

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BA-OSZP3-2022/068685-002

Hlavné mesto SR Bratislava, Sekcia územného plnánovania, referát environmentalistiky, Primaciálne nám. 1, 811
08 Bratislava-Staré Mesto
Bratislavský samosprávny kraj, Odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov
Bratislavský samosprávny kraj, Odbor územného plánu, GIS a ŽP, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružnovská - Bratislava 5364/8, 820 09 Bratislava 29
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského, 811 07 Bratislava - mestská časť
Staré Mesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej
geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 15
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská
časť Nové Mesto
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova, 811 04 Bratislava 1
Mestská časť Bratislava - Dúbravka (OVM), Žatevná 2, 841 01 Bratislava 42
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
Mestská časť Bratislava - Lamač (OVM), Malokarpatské námestie, Bratislava - Lamač, 841 03 Bratislava 42
Mestská časť Bratislava - Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava - mestská časť Devín
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Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava 2
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6, 821 07 Bratislava 214
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY, Tomášikova 46, 832 05,
Bratislava
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Tomášikova 46,
832 05, Bratislava
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Tomášikova 46, 832 05, Bratislava
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava
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