OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
Vrbická 1993, 031 01 L i p t o v s k ý M i k u l á š




Podľa rozdeľovníka



OU-LM-OSZP-2019/7118-02-CEN



Ing. Čendulová

28. 5. 2019

Vec
„Územný plán obce Kráľova Lehota - Zmeny a doplnky č. 2“
- zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Obstarávateľ Obec Kráľova Lehota, Obecný úrad, Kráľova Lehota 39, 032 33 Kráľova
Lehota, IČO: 511137 predložil dňa 24.05.2019 Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len “OU-LM-OSZP“), na základe § 5 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien
a doplnkov (ďalej len „zákon“), Oznámenie o strategickom dokumente: „Územný plán obce Kráľova
Lehota - Zmeny a doplnky č. 2“ (ďalej len „Oznámenie“) vrátane elektronickej prílohy, ktoré Vám
podľa § 6 ods. 2 zákona doručujeme. Strategický dokument je uvedený v § 4 ods. 2 a je podľa § 7
tohto zákona predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu
Žiadame obstarávateľa, aby podľa § 6 ods. 5 zákona, do troch pracovných dní od doručenia
tohto listu, „Oznámenie“ povinne zverejnil na úradnej tabuli a nepovinne miestnou tlačou, miestnou
televíziou a podobne, spolu s informáciou kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho
výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Pre Vaše informovanie a informovania verejnosti, príslušný orgán zverejnil obsah „Oznámenia“
na webovej stránke ministerstva:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-kralova-lehota-zmeny-doplnky-c-2
Písomné stanoviská k „Oznámeniu“ môže zainteresovaná verejnosť doručiť najneskôr do 15
dní od jeho zverejnenia na adresu príslušného orgánu:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: eva.cendulova@minv.sk
„Oznámenie“ musí byť podľa § 6 ods.5 zákona verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 dní od
jeho zverejnenia.
Písomné stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých obcí, podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme
doručiť na adresu:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
najneskôr do 15 dní od doručenia tohto oznámenia. Stanovisko žiadame zaslať aj v elektronickej
forme na mailovú adresu: eva.cendulova@minv.sk
Telefón
+421-44-5514959

E-mail
eva.cendulova@minv.sk
Strana 1 z 2

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Podľa § 63 „zákona“, môžu dotknuté orgány, obec a zainteresovaná verejnosť vykonať
konzultácie k „Oznámeniu“ na príslušnom orgáne, počas celého posudzovania strategického
dokumentu, telefonicky alebo osobne v stránkovom čase pre verejnosť.
Nakoľko OU-LM-OSZP pri svojom rozhodovaní prihliada i na stanoviská podľa § 6 ods. 4
zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či sa
strategický dokument má alebo nemá posudzovať podľa zákona.
S pozdravom

Ing. Miroslav P o t a n č o k
vedúci odboru

Príloha: Oznámenie o strategickom si môžete stiahnuť na webe:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-kralova-lehota-zmeny-doplnky-c-2
Rozdeľovník k listu OU-LM-OSZP-2019/7118-002-CEN :
Obstarávateľ:
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39
Dotknuté orgány:
1. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
2. Ministerstvo životného prostredia SR, geologická sekcia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody, vybraných
zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
5. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vysokoškolákov 8556/33B,
010 40 Žilina
6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 03101
Liptovský Mikuláš,
7. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia a civilnej ochrany, Nám. osloboditeľov 1,
03101 Liptovský Mikuláš,
8. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 03101 Liptovský Mikuláš,
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchr. zboru, Podtatranského 25, 031 01 L. Mikuláš
10. Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Nám. Š.N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok,
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, P.O.Box 10, Štúrova 36,
031 80 Liptovský Mikuláš,
12. Štátna ochrana prírody slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Banskej Bystrici,
Správa národného parku NAPANT, Lazovná 10, 97401 Banská Bystrica
13. Obec Liptovská Porúbka
14. Obec Malužiná
15. Obec Hybe
16. Obec Východná

Telefón
+421-44-5514959

E-mail
eva.cendulova@minv.sk
Strana 2 z 2

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

