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OZNAM 
 
 

Obstarávateľ, Obec Jamník, Jamník 101, 053 22  Jamník predložil Okresnému úradu Spišská Nová 
Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie na základe § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov dňa 05. 10. 2020 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 
územného plánu obce Jamník“. 
 
 
Obec Chrasť nad Hornádom ako dotknutá obec, týmto oznamuje verejnosti, že uvedený 
dokument je sprístupnený na webovom sídle MŽP SR na adrese: 
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemnoho-planu-obce-jamnik  
 
Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu podľa § 63 zákona je možné v prípade 
potreby vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na 
Okresnom úrade Spišská Nová Ves, odbore starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo nám. 
5, 052 01  Spišská Nová Ves na základe vopred dohodnutého termínu.  
 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu Okresnému úradu Spišská Nová 
Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo nám. 5, 052 01  Spišská Nová Ves do 
15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.  
 
 
 
 
Zverejnené: 09. 10. 2020 
 
Zvesené: 24. 10. 2020 
 
 
 
 
        Ondrej Mihňák 
         starosta obce  
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