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21.10.2022 

Vec 

Oznámenie o strategickom dokumente UPO Závod, zmeny a dopinky č. 2/2022 

Obstarávater Obec Závod, Obecný Arad, Sokolská 243, 908 72 Závod 243 (d'alej iba „obstarávater") doručil dria 
25.10.2022 Okresnému Aradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie podra § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopineni niektorych zákonov (d'alej iba „zákon") oznámenie 
o vypracovani strategického dolcumentu „Územný plán obce Závod - Zmeny a dopinky č. 2/2022, ktoré Vám ako 
	dotkrmtekobci 	zasicla 	  
Olcresny Arad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyzyva obec Závod ako obstarávatera strategického 
dokumentu v sAlade s § 6 ods. 1 zákona na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámeni a sAčasne žiada, 
aby v sAlade s § 6 ods. 3 zákona ako dotknutá obec informovala do 3 dni od doručenia tohto oznámenia verejnosť  
spôsobom v mieste obvyklým spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť  z neho výpisy, odpisy 
alebo na vlastné náklady k6pie. Oznámenie musi byť  verejnosti pristupné najmenej po dobu 14 dni od jeho doručenia. 
Uvedený dokument je zverejneny na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk_SKJeia/  

pod názvom „Územný plán obce Závod - Zmeny a dopinky 6. 2/2022". 

Pisomné stanovisko podra § 6 zákona prosime doručiť  do 15 dni od doručenia oznámenia na adresu: Okresný Arad 
Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky. 
Verejnosť  môže doručiť  svoje pisomné stanovisko k oznámeniu v sAlade s § 6 ods. 4 zákona do 15 dni odo dňa, ked' 
bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresny Arad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 
2942/60A, 901 01 Malacky. 

Ing. Renáta HAšková 

vedAci 

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky 
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