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Vec
"Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Kysak - Košice" - zaslanie Správy o hodnotení
Navrhovateľ Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava zastúpená na základe
písomného a zmluvného splnomocnenia sudop TRADE spol. s r. o. Košice, Krivá 21, 040 01 Košice predložil
Okresnému úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 31 ods. 6 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“) dňa 23.04.2020 Správu o hodnotení navrhovanej činnosti (ďalej len správa)
„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice“, ktorú Vám podľa § 33 ods.
1 ako dotknutej obci zasielame.
Správa „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice“ je zverejnená na
internetovej stránke MŽP SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina-kosice-usek-trate-kysak-mimokos-1
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie Vás žiada ako dotknutú obec, aby ste do
3 pracovných dní od doručenia správy informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti
oznámili, kedy a kde je možné do správy navrhovanej činnosti nahliadnuť, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na
vlastné náklady vyhotoviť kópie, zároveň uvedie v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto,
kde sa môžu podávať.
Správa o hodnotení činnosti musí byť verejnosti prístupná najmenej po dobu 30 dní.
Vaše písomné stanovisko k správe činnosti dokumentu podľa § 35 ods. 1 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný
úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice a zároveň na e-mailovú
adresu zaneta.semancikova@minv.sk najneskôr do 30 dní od jej doručenia.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné
prostredie do 30 dní odo dňa zverejnenia správy.
Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 35 ods. 4 zákona prihliadať.
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Mesto Košice, Trieda SNP 48/0A, 040 11 Košice 11
Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde
Obec Kostoľany nad Hornádom, Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
Obec Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak
Obec Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ
Obec Trebejov, Trebejov, 044 81 Trebejov
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