
 

 

MESTO NITRA 

Mestský úrad v Nitre 
 

ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

  

Adresa: Mestský úrad 
Štefánikova trieda 80/60 
950 06 Nitra 

tel. kontakt: 037/65 02 111 
0911/990 256 

Email: podatelna@msunitra.sk 
 

 

č. OŽP/8296/2023-Ga 

 

Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Odbor životného prostredia v zmysle § 6 ods.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)  

 
    informuje verejnosť,  

 

že Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle § 6 ods.2 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 doručil Mestu Nitra oznámenie č. OU-NR-OSZP2-2023/002227-
134 o  strategickom dokumente ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

NSK 2030”  a zároveň 
 

oznamuje, 
 

že s predloženým oznámením o  strategickom dokumente ,,Program hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja NSK 2030” obstarávateľa Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A 
949 01 Nitra sa môže verejnosť oboznámiť na Odbore životného prostredia – 4. poschodie, 
miestnosť č. 412, kontaktná osoba Mgr.Jozef Gallik, PhD.  tel. č. 037/6502 319 v pracovných 
dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod., v stredu do 16:45 hod. a v piatok do 13:45 hod., ďalej na 
webovej stránke Mesta Nitra a na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR na 
adrese: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-

rozvoja-nitrianskeho-samospra-1 

 

v lehote 21 dní od zverejnenia oznámenia o strategickom dokumente t.j. od 13.01.2023 do 

03.02.2023.  
         Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné 
vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín. 
         Verejnosť môže podľa § 6 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. doručiť svoje písomné 
stanovisko k  strategickému dokumentu Okresnému  úradu  Nitra, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra najneskôr do 21 dní od zverejnenia 
tohto oznámenia, t.j. do 03.02.2023.  
 
 
         V Nitre dňa 13.01.2023  
 

 
 
 

         Ing. Štefan Lančarič,PhD. 
vedúci odboru životného prostredia  

 



 

  


