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OKRESNÝ
ÚRAD
NÁMESTOVO

ODBOR STAROSTLIVOSTÍ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-NO-OSZP-2022/008763-003

Vybavuje/línka
Ing. Janka Pisarči«ová/4705

Námestovo

21.04.2022

Vec
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2/2021 - Územný pián obce Lomná" - zaslanie oznámenia

Obstarávate!', Obec Lomná, Obecný úrad 22, 029 54 Lomná, IČO: 00314633 doručil dňa 14. 04. 2022 Okresnému úradu 
Námestovo, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 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 EIA") oznámenie o 
vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.2/2021 - Územný plán obce Lomná", ktoré Vám podľa § 6 ods. 
2 zákona EIA ako dotknutej obci zasielame.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie Vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona EIA, ako 
dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste 
obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy 
alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho 
doručenia.

Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona EIA žiadame doručiť na adresu Okresného 
úradu Námestovo, odboru starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo najneskôr do 
15 dní od jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životne 
prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2/2021 - Územný plán obce Lomná" je zverejnené 
na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia, Enviroportal na adrese: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-2C21-uzemny-plan-obce-lomna
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Informácia pre verejnosť podľa § 6 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia 
o strategickom dokumente podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších 
predpisov ( ďalej len „zákon EIA“):

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 
029 01 Námestovo, oznamuje verejnosti, že oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a 
doplnky č.2/2021 - Územný plán obce Lomná“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 4 ods. 
2 písm. c) zákona EIA.

Príslušný orgán Okresný úrad Námestovo, 
odbor starostlivosti o životné prostredie
Miestneho priemyslu 571
029 01 Námestovo

Názov strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.2/2021 - Územný plán obce Lomná“
Miesto realizácie k.ú. Lomná
Predmet činnosti Oznámenie o strategickom dokumente
Navrhovateľ Obec Lomná

Obecný úrad 22
029 54 Lomná

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania 
vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa§ 5 zákona č. 525/2003 Z. 
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 písm. a) zákona EIA 
začalo konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 
14. 04. 2022 doručením oznámenia o strategickom dokumente navrhovateľom.

Informácie o strategickom dokumente, ktorý je predmetom tohto konania je možné získať u 
príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.

Druh schvaľovacieho dokumentu: 
Uznesenie obecného zastupiteľstva.

Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmenv-doplnkv-c-2-2021-uzemnv-plan-obce-lomna.

Podľa § 6 odseku 5 zákona EIA dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia 
oznámenia informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno 
do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať 
pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

Oznámenie o strategickom dokumente musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 
pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 
pracovných dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia 
oznámenia na adresu:
Okresný úrad Námestovo
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Miestneho priemyslu 571
029 01 Námestovo

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej 
obci.

Povoľujúci orgán Obec Lomná — obecné zastupiteľstvo
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Základné údaje o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Popis položky Názov
Príslušný orgán (určený) Okresný úrad Námestovo 

odbor starostlivosti o životné prostredie 
Miestneho priemyslu 571
029 01 Námestovo

Názov strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 2/2021 - Územný plán obce Lomná

Predmet strategického dokumentu Územnoplánovacia dokumentácia, ktorá rieši zmeny 
a doplnky v územnom pláne obce Lomná

Oblasť (podľa zákona č.24/2006 Z. z.) Zmena strategického dokumentu uvedeného v § 4 ods. 1 
(§4 ods. 2 písm. c))

Značka listu OU-NO-OSZP-2022/005494

Dátum doručenia (dátum rozposlania 
oznámenia na dotknuté orgány, obec, 
povoľujúci orgán)

dátum doručenia dokumentu: 14. 04. 2022 
dátum rozposlania dokumentu: 20. 04. 2022

Obstarávate!’ Obec Lomná
Obecný úrad 22
029 54 Lomná

IČO navrhovateľa 00314404
Spracovateľ oznámenia Ing. árch. Dávid Goč, 

Námestie A. Hlinku 27, 
034 01 Ružomberok

Schvaľujúci orgán Obec Lomná - obecné zastupiteľstvo
Dotknuté orgány Ministerstvo životného prostredia SR, OÚ Žilina, odbor 

výstavby a byt. politiky, Krajský pamiatkový úrad v 
Žiline, OÚ Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, OÚ 
Námestovo, OKR, RÚVZ v D. Kubíne, OR HaZZ 
v Námestove, ŠOP SR - Správa CHKO Horná Orava 
Námestovo, Žilinský sam. kraj, odbor dopravy areg. 
Rozvoja, OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, OÚ Žilina, 
odbor opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, OÚ 
Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
OÚ Námestovo, odbor pozemkový a lesný odbor, 
Obvodný banský úrad Banská Bystrica, OÚ Námestovo, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Dotknutá obec Lomná, Zákamenné, Krušetnica, Oravská Lesná, Bábin, 
Hruštín, Zázrivá

Miesto realizácie (kraj, okres, obec) Žilinský kraj, okres Námestovo, Obec Lomná

Zároveň Vám oznamujeme, že konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu sa 
uskutočnia na Okresnom úrade Námestovo, odbore starostlivosti o životné prostredie 
v pracovných dňoch od 8:00 hod. - 11:30 hod. (termín konzultácie odporúčame 
dohodnúť vopred telefonicky na tel. čísle 043/312 47 05 alebo mailom oszp.no@minv.sk) 
v termíne najneskôr do 15 dní od uverejnenia dotknutou obcou.
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