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„Protipovodňové opatrenia mestskej časti Ploštín“ - upovedomenie o začatí konania

Mesto Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524
doručil dňa 27.06.2018 na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP, (ďalej len 
„OU LM OSZP“), podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) 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“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Protipovodňové 
opatrenia mestskej časti Ploštín“, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu, navrhovateľa - Mesto 
Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 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 
a§3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomuje podľa §18 ods. 3 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že dňom 
doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 27.06.2018 začalo zisťovacie konanie 
podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Protipovodňové 
opatrenia mestskej časti Ploštín“

Ako príslušný orgán Vám podľa § 29 ods. 6 zákona, v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona, ako 
povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu zasielame informáciu o oznámení o zmene 
navrhovanej činnosti, ktoré je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

http://enviropovtal.sk/sk/eia/detail/protipovodnove-opatrenia-mestskej-casti-plostin

Žiadame dotknutú obec, aby podľa § 29 ods. 8 zákona do troch pracovných dní po doručení 
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informovala verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má 
zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o 
zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, 
kde sa môžu pripomienky podávať. Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie oznámenia o zmene 
navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených 
informácií.
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Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona 
vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, prosíme 
doručiť na adresu:

Okresný úrad Liptovský> Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

najneskôr do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej 
lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska 
aj v elektronickej podobe na e-mail: eva.cendulova@minv.sk

Verejnosť môže doručiť na našu adresu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej 
činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 
zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej 
obci.

S pozdravom

Ing. Miroslav Potančok 
vedúci odboru

Príloha:
Text oznámenia o zmene navrhovanej činnosti si môžete stiahnuť na webovom sídle: 
http://enviroportal.sk/slc/eia/detail/protipovodnove-opatrenia-mestskej-casti-plostin

Doručuje sa
Dotknutá obec:

Mesto Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Povoľujúci orgán:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš , Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 L. 
Mikuláš

Rezortný orgán:
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava

Dotknutý orgán:
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. 
osloboditeľov 1, Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš - pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad L. Mikuláš - Odbor civilnej ochrany a kríz. riadenia, Nám. osloboditeľovi, 031 01 
Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 Lipt. Mikuláš 
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor dopravy a životného prostredia , ul. Štúrova 1989, Liptovský Mikuláš 
Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Nízke Tatry, Lazovná 10, 974 01 B. Bystrica
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