
 
 

Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia 
 

INFORMÁCIA O OZNÁMENÍ  
v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a  doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) obstaral strategický dokument  

„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“ 
 

Bratislavský samosprávny kraj informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente 

„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“ (ďalej len „oznámenie“) 

je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-regionu-bratislavsky-

samospravny-kraj 

 

Stanoviská verejnosti k oznámeniu je potrebné zasielať na adresu: Okresný úrad Bratislava, 

Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou 

obcou.  

 

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 podľa § 65g ods. (3) zákona 

o  posudzovaní. 

„Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v  súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 6 ods. 5, § 8 ods. 7, § 11 

ods. 1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 29 ods. 8, § 30 ods. 7, § 34 ods. 1a § 37 ods. 7 v celom rozsahu na 

úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy 

nastanú skutočnosti uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce 

dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy 

možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.“ 

 

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady 

zhotoviť kópie. Oznámenie je vyvesené na úradnej tabuli Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Do strategického dokumentu je možno nahliadnuť na Odbore územného 

plánu, GIS a životného prostredia v dohodnutom termíne.  

 

Oznamujeme Vám, že podľa § 63 zákona o posudzovaní k uvedenému strategickému dokumentu 

je  možné zabezpečiť vykonanie písomných konzultácií na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti 

o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 

46, 832 05 Bratislava 3, počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. 

 

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 podľa § 65g ods. (1) zákona 

o  posudzovaní 

„Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v  súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo 

konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý 

orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej 

podobe.“ 

 

Vyvesené dňa: 27.12.2022  

 

 
     Ing. arch. Mária Rajecká  

riaditeľka odboru ÚPN, GIS a ŽP 
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