
 OBEC Chrasť nad Hornádom, 053 63  Chrasť nad Hornádom 165 
                    Tel/Fax.: 053/44 92 194   e-mail: ocuchrast@chrastnadhornadom.sk   IČO: 00329177 

 

 

OZNAM 

 

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice predložil na 
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa §5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov dňa 23. 09. 2020 oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková 
stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, 
s výhľadom do roku 2050“. 

 

Obec Chrasť nad Hornádom ako dotknutá obec, týmto oznamuje verejnosti, že uvedený dokument 

je sprístupnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-stategia-organizacii-v-zriadovatelskej-
pôsobnosti-kosic  

 

Konzultácie podľa §63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na 
Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 
10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných 
hodín na základe vopred dohodnutého termínu.  

 

Zverejnené: 03. 10. 2020 

Zvesené:      19. 10. 2020 

 

 

        Ondrej Mihňák 
          starosta obce 
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