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Verejnosť

o strategickom dokumente
samosprávneho
kraja na obdobie
orgánu do 15 dní odo dňa, ked' bolo oznámenie zverejnené podľa ~ 6 ods. 5
zákona, tj. do 15 dní odo dňa zverejnen.ia oznámenia príslušnou obcou spôsobom v mieste obvyklým.
I11l)Ze

doručiť

"Program hospodárskeho
2014 - 2020" príslušnému

svoje písomné

a sociálneho

rozvoja

stanovisko

k

oznámeniu

Prešovského

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné u kutočnir' v pracovných dňoch na Okresnom
úrade Pre -ov, odbor starost Iivosti o životné prostredie. v čase od 8,00 hod. do 12.00 hod. počas celého
procesu po udzo ania trategického
dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred
telefonicky - 051 i4 81220 alebo e-mailomalena.sekerakova(wpo.vs.sk).

Rozdel'ovnik:
Obce a mestá Prešovského

kraja

