
 

 

Informácia pre verejnosť podľa § 6 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia 

o strategickom dokumente podľa § 4 ods. 2  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“): 

 

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

Litovelská 1218,  024 01  Kysucké Nové Mesto, oznamuje verejnosti, že Oznámenie o 

strategickom dokumente „Zmena a Doplnok č. 1 ÚPN – Mesta Kysucké Nové Mesto“ 

podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 4 ods. 2, písm. c) zákona. 

  

Príslušný orgán  Okresný úrad Kysucké Nové Mesto,  

odbor starostlivosti o životné prostredie,  

Litovelská 1218,  024 01  Kysucké Nové Mesto 

Názov strategického  

dokumentu   

Zmena a Doplnok č. 1 územného plánu obce ( ZaD č. 

1 ÚPN-O) Nesluša, návrh  

Miesto realizácie k. ú. Nesluša 

Predmet činnosti  Zmena strategického dokumentu  

Navrhovateľ  Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41 Nesluša 

 

 

 Informácie o strategickom dokumente, ktorý je predmetom tohto konania je možné získať u 

príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu. 

 

Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny: 

     - povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:  

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-1-uzemneho-planu-obce-zad-c-1-

o-neslusa-navrh-   

 

Oznámenie o strategickom dokumente musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu  

15 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

 

Verejnosť môže doručiť možné predkladať v súlade s § 6 ods. 6 zákona najneskôr do 15 

dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením 

kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) 

na adresu: 

     Okresný úrad Kysucké Nové Mesto,  

odbor starostlivosti o životné prostredie,  

Litovelská 1218,  024 01  Kysucké Nové Mesto 

 



Zároveň Vám oznamujeme, že na uvedenej adrese je možné vykonať konzultácie podľa              

§ 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu počas celého procesu posudzovania v 

pracovných dňoch počas úradných hodín.    

  

Povoľujúci orgán Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša 

 


