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Správa o hodnotení strategického dokumentu – Stratégia adaptability mesta Trenčín na 
klimatickú zmenu – verejné prerokovanie 
 

 

V zmysle § 11 ods. 1 , a ďalších ustanovení, zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov,  bola  mestu Trenčín ako dotknutej 

obci v zmysle vyššie uvedenej legislatívy predložená elektronickou poštou  dňa   26. 1. 2023   

Správa o hodnotení a Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie, navrhovanej činnosti 

navrhovateľa a obstarávateľa: Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, Trenčín  

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu – Správa o hodnotení 

a Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií 

Správa o hodnotení musí byť v zmysle zákona zároveň  zverejnená a prístupná verejnosti 

po dobu 21 dní  odo dňa  zverejnenia informácie o doručení Správy o hodnotení  a Netechnického 

zhrnutie poskytnutých informácií, ktoré sú zverejnené na webovom sídle  

https://www.enviroportal.sk/skSK/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-

adaptability-mesta-trenci  

Podľa § 11 ods. 3 obstarávateľ do uplynutia doby zverejnenia správy o hodnotení 

zabezpečí po dohode a v spolupráci s príslušným orgánom ich  verejné prerokovanie.  

Termín a miesto konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti je dotknutá obec 

povinná oznámiť verejnosti najneskôr 10 dní pred jeho konaním, s prizvaním okrem verejnosti aj  

príslušné  orgány.  

Na základe vyššie uvedených skutočností oznamuje mesto Trenčín verejnosti a vybraným 

dotknutým orgánom , ako dotknutá obec a obstarávateľ, že verejné prerokovanie uvedenej Správy 

o hodnotení strategického dokumentu – Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu 

sa uskutoční dňa 16. 2. 2023 (štvrtok) o 14. 00 hod., vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ – 

Mierové námestie č. 2.  

 

 

S pozdravom 

                                                                             Mgr. Richard Rybníček 

                                                                             primátor mesta Trenčín 

 

Podľa rozdeľovníka 
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Rozdeľovník:  
 
Okresný úrad v Trenčíne, Hviezdoslavova ul. 3, Trenčín – Odbor krízového riadenia, Odbor 
CDaPK, Odbor Pal, Odbor OOP, Odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS,  ŠSOH, ŠSOO, oddelenie OP 
a vybraných zložiek ŽP kraja, Odbor OVaBP 
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava – Odbor ochrany prírody, Odbor štátnej 
geologickej správy 
Ministerstvo dopravy SR, Bratislava 
Ministerstvo obrany SR 
Dopravný úrad SR, Bratislava, Civilné letectvo 
RÚVZ Trenčín 
RVPS Trenčín 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Trenčín 
Obec Zamarovce 
Obec Soblahov 
Obec Trenčianska Turná 
Obec Kostolná – Záriečie 
Obec Trenčianska Teplá 
Obec Opatovce 
Obec Veľké Bierovce 
Obec Skalka nad Váhom 
Obec Hrabovka 
Obec Trenčianske Stankovce 
Obec Drietoma 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


