
 
Obec FRIČOVCE 

Fričovce 34  
082 37  Široké 

 

 
 

Telefón  Mobil starostu obce Internet E-mail IČO  DIČ  
+421/51/791 11  19  +421-911-74-41-19  www.obecfricovce.sk fricovce@stonline.sk 00327026  2020543107  

 

         
          

 

 

Spis: 2019/21-02       Vo Fričovciach 11.4.2019 
Vybavuje: Ing. Lucia Vozárová 
 
 
 
 

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ 
 

 
Obec Fričovce, v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ako dotknutá obec týmto informujeme  verejnosť, že Prešovský 
samosprávny kraj  doručil Okresnému úradu Prešov (odbor starostlivosti o životné 
prostredie, Nám. Mieru 3, Prešov) oznámenie o vypracovaní strategického 
dokumentu : „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“. 
Toto oznámenie je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR 
www.enviroportal.sk 
 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom 
dokumente  príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie. 
Konzultácie podľa §6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na 
Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 
hod do 12,00 hod počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu 
(termín si môžete dohodnúť vopred  telefonicky – 051/7082219 alebo e-mailom 
alena.sekerakova@minv.sk) 
 
 
Táto informácia je zverejnená na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce 
www.obecfricovce.sk  dňa 11.4.2019 
 
 
 
 
Vyvesené dňa:  11.4.2019 
 
Zvesené dňa:  
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