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Vec:  

„Územný plán obce (ÚPN - O) Snežnica, návrh“ - rozposlanie  správy  o hodnotení 

strategického dokumentu 

 

          

 Obstarávateľ, Obec Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica, doručil dňa 15. októbra 

2019 Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 

9 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 (ďalej len „zákon EIA") Správu 

o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce (ÚPN - O) Snežnica, návrh“ podľa 

§ 10 ods. 1 a 3 zákona ako obstarávateľovi a dotknutej obci zasielame.  

  
Predložená správa o hodnotení uvedeného strategického dokumentu svojimi 

parametrami je podľa § 9 zákona  EIA predmetom posúdenia strategického dokumentu, pre 

ktorý Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako 

príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vydá záverečné stanovisko. 

  

 Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzýva 

Obec Snežnica, ako obstarávateľa strategického dokumentu, v súlade s § 10 ods. 1 zákona na 

zverejnenie  správy o hodnotení formou informácie o správe o hodnotení a súčasne požaduje, 

aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec  informovali  do 3 dní od doručenia 

tohto strategického dokumentu o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň 

verejnosti oznámili kedy a kde je možné do správy o hodnotení a návrhu strategického 

dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia 

byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 21 dní  od jeho doručenia. 
          

Vaše písomné stanovisko k správe o posúdení strategického dokumentu podľa § 12 ods. 

1) zákona EIA prosíme doručiť na adresu: ktorý Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto najneskôr 
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do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše 

písomné stanovisko, tunajší úrad podľa § 12 ods. 3 zákona EIA nemusí naň prihliadať. Zároveň 

si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: 

miriama.urbanikova@minv.sk.  

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Kysucké Nové 

Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie 

o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1). 

 

Uvedená správa o hodnotení strategickom dokumente „Územný plán obce (ÚPN – O) 

Snežnica, návrh“ vrátane návrhu územnoplánovacej dokumentácie je zverejnená na 

internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-sneznica 

 

Prípadné konzultácie v zmysle § 63 zákona EIA k správe o hodnotení strategického 

dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni v čase od 8,00 – 

14,00 hod osobne na  Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto resp. tel. č. 041/2817174.  

 

Zároveň upozorňujeme Obec Snežnica, ako obstarávateľa, na povinnosť v zmysle § 11 

ods. 3) a 4)  zákona EIA zabezpečiť verejné prerokovanie v čase do uplynutia doby 

sprístupnenia správy o hodnotení strategického dokumentu.   

 

 
 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Čopková 

                                                                                                     vedúca odboru 

                                                                              

 

 

 

 

Príloha: 1x Správa o hodnotení strategického  dokumentu 
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