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Informácia pre verejnosť podľa § 10 ods. 2  - oznámenie o predložení správy 

o hodnotení a návrhu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 5 a 6  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“). 

 

 
Obstarávateľ- Obec Domaniža, predložila  dňa 26. februára 2019  Okresnému úradu Považská 

Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (ďalej len príslušný orgán) podľa § 9 ods. 5) zákona NR SR 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“) Správu o hodnotení strategického 

dokumentu „Územný plán obce Domaniža“ a návrh Územného plánu obce 

Domaniža. 

 

 
Príslušný orgán  Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o 

životné prostredie 

 

Názov strategického 

dokumentu  

Územný plán obce Domaniža  

Územnoplánovacia dokumentácia  

Navrhovateľ, 

obstarávateľ  

Obec Domaniža, 018 16 Domaniža 426 

 

 

Podľa § 11 ods. 1 zákona dotknutá obec do 3 pracovných dní od doručenia správy o hodnotení 

strategického dokumentu a  návrhu strategického dokumentu informuje o tom verejnosť 

povinne na úradnej tabuli, nepovinne  miestnou tlačou, miestnou televíziou t. j spôsobom 

v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámi kedy a kde je možné do správy o hodnotení 

strategického dokumentu a do návrhu strategického dokumentu  nahliadnuť, robiť si z neho 

odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

 

     Táto správa o hodnotení strategického dokumentu a  návrh strategického dokumentu musí 

byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní.  

 
 

     Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 

21 dní odo dňa  zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu 

podľa § 11 ods. 1 zákona na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica.  

 

     Podľa § 12ods. 3  na stanoviská doručené po uplynutí lehôt nemusí príslušný orgán 

prihliadať. 

 

Obstarávateľ- Obec Domaniža do doby uplynutia sprístupnenia správy o hodnotení 

strategického dokumentu   a  návrhu strategického dokumentu  v spolupráci s príslušným 

http://www.minv.sk/
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orgánom (tunajším úradom)  zabezpečí  v zmysle § 11 ods. 3 zákona ich verejné prerokovanie 

(ďalej len "verejné prerokovanie"). Termín a miesto verejného prerokovania podľa § 11 odseku 4 

zákona  najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním oznámi obstarávateľ príslušnému 

orgánu,  a zároveň ho zverejní na internetovej stránke obstarávateľa a v tlači najmenej desať dní 

pred jeho konaním. 

 

     Informáciu o verejnom prerokovaní zároveň zašle obstarávateľ aj dotknutým orgánom 

a dotknutým obciam najneskôr desať dní pred jeho konaním. 

  

    Dotknuté obce v zmysle § 11 ods. 6 zákona bezodkladne informujú verejnosť o verejnom 

prerokovaní povinne na úradnej tabuli, nepovinne  miestnou tlačou, miestnou televíziou t. j 

spôsobom v mieste obvyklým. 

 

Konzultácie 

     Podľa § 9 ods. 3 zákona príslušný orgán oznamuje , že konzultácie podľa § 63 zákona          

k  správe o hodnotení strategického dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Považská 

Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum1/1, 017 01 Považská Bystrica 

v pracovných dňoch počas úradných hodín ( pondelok, utorok, štvrtok od 8,00 h do 15,00 h, 

streda od 8,00h do 17,00 h a piatok od 8,00 h do 14,00h. Prípadný záujem o konzultácie 

doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom) 

 

e-mail:  daniela.bencova@minv.sk 

telefón : 042/4300195 

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Domaniža“ a návrh Územného 

plánu obce Domaniža.sú uverejnené aj  na webovej stránke Okresného úradu Považská Bystrica 

na adrese: http://www.minv.sk/?okresny-urad-povazska-bystrica a na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia SR  - v informačnom systéme EIA/SEA na stránke 

www.enviroportal.sk/sk/eia. 
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