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Obec Malá Lehota oznamuje verejnosti, že 

odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická  53, 

orgánu štátnej správy vo veci posudzovania

o strategickom dokumente  “ Program 

Malá Lehota 2015-2022”.  

Zároveň Obec Malá Lehota oznamuje verejnosti, že dňa 19.05.2017  obdržala ako schvaľujúci 

orgán od Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická  53,    966 81

Žarnovica, oznámenio strategickom dokumente 

a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota 2015

Obec Malá Lehota zverejňuje informáciu o startegickom dokumente 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota 2015

v mieste obvyklým. 

Do strategického dokumentu 

Malá Lehota 2015-2022” je možné nahliadnuť v kancelárií Obecn

alebo na  

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program

rozvoja-obce-mala-lehota-2015

Obec Malá Lehota zverejňuje informáciu o startegickom dokumente “

hospodárskeho rozvoja   a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota 2015

v mieste obvyklým. 
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         Malá Lehota, 

Obec Malá Lehota oznamuje verejnosti, že dňa 10.05.2017 predložila  

o životné prostredie, Bystrická  53, 966 81 Žarnovica, ako príslušnému 

orgánu štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov, 

“ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

Zároveň Obec Malá Lehota oznamuje verejnosti, že dňa 19.05.2017  obdržala ako schvaľujúci 

orgán od Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická  53,    966 81

Žarnovica, oznámenio strategickom dokumente “ Program hospodárskeho rozvoja                   

a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota 2015-2022” s výzvou o zverejnenie oznámenia. 

Obec Malá Lehota zverejňuje informáciu o startegickom dokumente 

podárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota 2015

Do strategického dokumentu “ Program hospodárskeho rozvoja   a sociálneho rozvoja obce 

je možné nahliadnuť v kancelárií Obecného úradu Malá Lehota 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja

2015 

Obec Malá Lehota zverejňuje informáciu o startegickom dokumente “

hospodárskeho rozvoja   a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota 2015
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 Okresného úradu, 

966 81 Žarnovica, ako príslušnému 

strategických dokumentov, oznámenie                 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

Zároveň Obec Malá Lehota oznamuje verejnosti, že dňa 19.05.2017  obdržala ako schvaľujúci 

orgán od Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická  53,    966 81 

“ Program hospodárskeho rozvoja                   

s výzvou o zverejnenie oznámenia.  

Obec Malá Lehota zverejňuje informáciu o startegickom dokumente “ Program 

podárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota 2015-2022” spôsobom             

hospodárskeho rozvoja   a sociálneho rozvoja obce 

ého úradu Malá Lehota 

rozvoja-socialneho-

Obec Malá Lehota zverejňuje informáciu o startegickom dokumente “ Program 

hospodárskeho rozvoja   a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota 2015-2022 “ spôsobom          



Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu strategického dokumentu do 

15 dní od jeho zverejnenia Okresnému úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Bystrická 5, 966 81 Žarnovica alebo zaslať poštou na adresu:  

tatiana.herchlova@minv.sk  

Podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov je možné vykonať konzultácie počas celého procesu 

posudzovania strategického dokumentu na životné prostredie.  

Miesto vykonania konzultácie je  Okresný  úrad Žarnovica v pracovných dňoch. Termín 

konzultácie sa odporúča dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom. 

 

 

Vyvesené dňa: 19.05.2017                                                                   Dušan Pacalaj  

                starosta obce 

 


