
MESTO BYTČA 
Mestský úrad v Bytči - oddelenie výstavby a životného prostredia 

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča 
tel. 041-507 39 14, fax. 041-507 39 12, e-mail: msu@bytca.sk 

č.: /2022 - VaŽP 

V Bytči, dňa: 28.6.2022 

Vec: Informovanie verejnosti o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021 +“. 
V zmysle § 5 ods. 1 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Okresný úrad Žilina, odb. 
starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, doručil dňa 28.6.2022 elektronickou 
poštou, Mestu Bytča, Oznámenie o strategickom dokumente: 
 

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
Žilinského samosprávneho kraja 2021 +“, 

 
vypracovaný, pre - Žilinský samosprávny kraj, s cieľom informovať o ňom verejnosť a vydania 
príslušného stanoviska. V zmysle § 6 ods. 5 uvedeného zákona, Mesto Bytča ako dotknutá obec, 
týmto verejnosť 

i n f o r m u j e, 
o doručenom strategickom dokumente spočívajúcom v činnosti: 

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
Žilinského samosprávneho kraja 2021 +“. 

 
S výkresovou a textovou časťou predmetného zámeru sa verejnosť môže oboznámiť a do tejto 
nahliadnuť na oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Bytči, Námestie 
Slovenskej republiky č.1/1, Bytča, prízemie budovy, číslo dverí 2 (tel. č. 041/5073914, 
fax.041/5073912) v každý pracovný deň od 8.00 hod. do 14.00 hod. v termíne do 21 dní od 
zverejnenia tohto oznámenia. Zámer je taktiež zverejnený na stránke: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-
rozvoja-zilinskeho- samospravneho-kraja 

Verejnosť môže doručiť mestu svoje písomné stanovisko k strategickému dokumentu, 
príslušnému orgánu, ktorým je Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie , 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, do 21 dní' odo dňa, keď 
bolo oznámenie zverejnené. 

Ing. Miroslav M i n á r č i k 
         primátor mesta 

Vyvesené: 

Pre verejnosť 

Zvesené: 
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