Informácie k verejnému prerokovaniu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v súlade
s § 17 v spojení s § 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 24/2006 Z. z.“) oznamuje, že
verejné prerokovanie
správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom
a strategického dokumentu „Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027“
sa uskutoční v hybridnej forme dňa 10. novembra 2021 o 13:00 h
v účelovom zariadení Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava.
Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 funguje
prevádzkovateľ v režime „OTP“. Vstup na miesto konania bude umožnený iba osobám
v tomto režime.
Za „OTP“ sa považujú výlučne osoby
• plne zaočkované,
• testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19
PCR alebo LAMP 72 hod od odberu
antigénový test 48 hod od odberu,
• ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
Za plne zaočkovanú osobu sa považuje osoba
• 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny,
• 21 dní po jednodávkovej vakcíne,
• 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie
viac ako 180 dňami.
Účastníci sa pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa preukazujú potvrdením o očkovaní,
potvrdením o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to
v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID
preukazom EÚ.
Za účelom získania predbežných informácií o počte osôb, s cieľom pripraviť opatrenia podľa
§ 65g ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., z dôvodu mimoriadnej situácie s COVID-19 je vhodné
svoju účasť na verejnom prerokovaní vopred ohlásiť e-mailom na emailovej adrese
cohesion2021-2027@mirri.gov.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 2092 8076 v pracovné dni
od 9.00 do 16.00 h.
Verejné prerokovanie sa uskutoční aj v online forme. Odkaz na online podujatie spolu
s podrobnejšími technickými informáciami pre pripojenie účastníkov bude zverejnený
v dostatočnom predstihu na web sídlach www.mirri.gov.sk a www.enviroportal.sk/sk/eia.
Informáciu budeme podľa aktuálnej situácie priebežne aktualizovať.
Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a strategického dokumentu „Partnerská dohoda SR na roky 2021 –
2027“ je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

