VÝSLEDNÉ VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A PRÁVNICKÝCH OSÔB
K ZMENE A DOPLNKU Č. 1 ÚPN - O LIPTOVSKÁ OSADA
Č. ORGÁN ŠT. SPRÁVY,
SAMOSPRÁVY,
PRÁVNICKÁ OSOBA
1. Ministerstvo životného
prostredia SR,
Bratislava
Odbor štátnej
geologickej správy
3855/2019-5.3.
7893/2019
19.2.2019

PRIPOMIENKY

STANOVISKO OBSTARÁVATEĽA

1.V katastrálnom území obce Liptovská Osada (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované staré
banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské
diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12ods. 4 písm. o) Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
2.V predmetnom území je evidovaných päť upravených skládok tak, ako sú zobrazené na priloženej
mape. Ministerstvo odporúča skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej
dokumentácii.

Akceptované,
vymedzené
v článku
9
záväznej
časti
v zmysle
požiadavky.
Uvedené staré banské diela sa nachádzajú
mimo riešeného územia ZaD č.1 a sú
vyznačené vo výkrese č. 1 platného ÚPN-O
Akceptované,
uvedené
skládky
sa
nachádzajú mimo riešeného územia ZaD č.1
sú vyznačené vo výkrese č. 1 a zohľadnené
v článku 7 záväznej časti platného ÚPN-O
3.V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží Akceptované, uvedené envirometálne záťaže
evidované nasledovné environmentálne záťaže:
sa nachádzajú mimo riešeného územia ZaD
I.
Identifikátor EZ: SK/EZ/RK/738
č.1 sú vyznačené vo výkrese č. 1
Názov EZ: RK (004)/ Liptovská Osada – skládka TKO
a zohľadnené v článku 7 záväznej časti
Názov lokality: skládka TKO
platného ÚPN-O Liptovská Osada
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35-65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
II. Identifikátor EZ: SK/EZ/RK/1473
Názov EZ: RK (001)/ Liptovská Osada – ČS PHM Slovnaft
Názov lokality: ČS PHM Slovnaft
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita.
Pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho Berie sa na vedomie.
využitia.
4. V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú Akceptované, svahové deformácie sú
zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy zakreslené vo výkrese č. 1 platného ÚPN-O
vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods.4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Liptovská Osada
Slovenskej republiky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
V katastrálnom území obce Liptovská Osada je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt Berie sa na vedomie.
potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie
zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne
nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej Berie sa na vedomie.
a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác,
v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej
správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol. 2006 list 36-
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2.
3.

12 Donovaly), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra
Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných
svahových
deformáciách:
http//www.geology.sk/neww/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv,
http://geology.sk/geofond/zusuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných
území pre stavebné účely.
5. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na
priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia
územia.
6. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods.3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitie
územia:
a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné
posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
b) stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
stredného a vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č.355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č.98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov
ionizujúcehoi žiarenia.
Ministerstvo obrany SR, Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.
Bratislava
Dopravný úrad,
Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia
Letisko M.R. Štefánika
§ 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení
Bratislava
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že v riešenom území sa
nenachádza žiadne:
6431/2019/ROP002/3817
• letisko,
13.2.2019
• heliport,
• letecké pozemné zariadenie a ani
• iná plocha, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo
príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení, pre ktorú Dopravný úrad
určil podmienky pre jej používanie podľa ustanovenia § 32 ods. 10 leteckého zákona (ďalej len „iná
plocha"), na ktorých by Dopravný úrad zabezpečoval výkon štátnej správy a štátneho odborného
dozoru, alebo územnú ochranu prostredníctvom ochranných pásiem.
Do riešeného územia nezasahujú ani ochranné pásma, resp. prekážkové roviny letísk, heliportov,
leteckých pozemných zariadení alebo iných plôch, ktoré sa nachádzajú mimo riešeného územia,
preto Dopravný úrad neuplatňuje pripomienky k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii.
Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 30 leteckého zákona je nutné
prerokovať s Dopravným úradom nasledujúce stavby:
• stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písmeno a) leteckého
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Berie sa na vedomie
Berie sa na vedomie.
Berie sa na vedomie.

Akceptované, do článku 7 záväznej časti
zapracovaná
povinnosť
vykonania
IG
prieskumu v uvedenom území.
Akceptované, do článku 7 záväznej časti
zapracované uvedené opatrenia v súvislosti
s výskytom stredného radónového rizika,

Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
Berie sa na vedomie.

Berie sa na vedomie.
Akceptovať v etape povoľovacieho konania
jednotlivých stavieb, na ktoré sa vzťahujú
ustanovenia § 30 leteckého zákona

4.

5.

Žilinský samosprávny
kraj,
Žilina
03715/2019/ORR-2
21.2.2019

Okresný úrad Žilina
Odbor výstavby
a bytovej politiky, odd.
ÚP
OU-ZA-OVBP12019/010129/TOM
25.2.2019

zákona),
• stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách,
ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b) leteckého zákona),
• zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno c) leteckého zákona),
• zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písmeno d)
leteckého zákona).
Ďalej Vás upozorňujeme, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.
-do textovej časti predmetnej ÚPD kap. B.2 Väzby vyplývajúce z riešenie a záväzných častí
územného plánu regiónu doplniť upravený regulatív záväznej časti Územného plánu veľkého
územného celku Žilinského kraja v platnom znení: „č. 4.10 prispôsobovať trasy dopravnej
a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich
vodivosť a homogénnosť a nezasahovať do bezcestných území v rámci chránených území s 3.
a vyšším stupňom ochrany prírody“.
- rešpektovať stanovisko orgánu ochrany prírody, nakoľko stavba vyhliadkovej veže sa
nachádza v území európskeho významu SKUV0198 Zvolen, v ochrannom pásme Národného parku
Nízke Tatry a v chránenom vtáčom území.
1. Požadujeme predloženie pôvodného Zadania pre ÚPN-O Liptovská Osada k záverečnému
posúdeniu predmetných zmien a doplnkov ÚPD spolu s výpisom z uznesenia o jeho schválení
v obecnom zastupiteľstve.
2. Upozorňujeme na Metodické usmernenie MDVRR SR odboru územného plánovania
k zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády SR č. 148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na
nepriaznivé
dôsledky
zmeny
klímy,
ktorého
znenie
je
uvedené
na
http://www.telecom.gov.sk/index.php?ids=148430 a závery ktorého je nutné premietnuť do
predmetnej ÚPD.
3. Upozorňujeme obec Liptovská Osada, že v prípade dopracovania akýchkoľvek nových výkresov
(aj nových javov a nových navrhovaných funkčných plôch), ktoré vyplynú z prerokovania
predmetného návrhu aktualizácie ÚPN-O, je nutné tieto nanovo verejne prerokovať v zmysle § 22
stavebného zákona.
V prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné pripomienky, ktoré nebudú môcť byť
zohľadnené, žiadame byť informovaní o termíne ich opätovného prerokovania podľa § 22 ods.7
stavebného zákona, prípadne odporúčame k uvedenému prerokovaniu prizvať pracovníka
tunajšieho oddelenia územného plánovania.
Až po vyhodnotení pripomienkového konania, po dohode s dotknutými orgánmi, ktoré chránia
verejné záujmy podľa osobitných predpisov, po upravení dokumentácie v zmysle uplatnených
pripomienok (ktorá má byť predmetom schvaľovania v obecnom zastupiteľstve), Obec Liptovská
Osada predloží výsledný Návrh Zmeny a doplnku č.1 ÚPN-O Liptovská Osada Okresnému úradu
Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania, na preskúmanie súladu
predmetného návrhu so stavebným zákonom podľa § 25 odst.4.
K žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona predloží Obec Liptovská Osada
podklady podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad
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Berie sa na vedomie.
Akceptované, uvedený regulatív ÚPN VÚC
ŽK bol zapracovaný do kapitoly B2 textovej
časti

Berie sa na vedomie
Akceptované, predložené pri podaní žiadosti
o preskúmanie ZaD č. 1 podľa § 25
stavebného zákona
Akceptované, doplnené do článku 7 záväznej
časti ZaD č.1.

Berie sa na vedomie.

Berie sa na vedomie s tým, že stanoviská
uplatnené
v procese
prerokovania
si
nevyžiadali ich opätovné prerokovanie podľa
§ 22 ods.7 stavebného zákona.
Akceptované po ukončení prerokovania
podľa
§
22
stavebného
zákona
a dopracovaní návrhu.

Akceptované
o preskúmanie

pri
ZaD

č.

podaní
žiadosti
1 podľa § 25

6.

7.

Okresný úrad Žilina
Odbor SŽP, odd.
ochrany prírody a vybr.
zložiek ŽP kraja
Žilina
OU-ZA-OSZPI2019/011323-004/Drn
Okresný úrad Žilina
Odbor opravných
prostriedkov,
pozemkový referát
Žilina
OU-ZA-OOP62019/011043-2/SUR
22.2.2019

o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými orgánmi
a samosprávnym krajom (zápisnica z prerokovania, fotokópie stanovísk), vyhodnotenie stanovísk
a pripomienok z prerokovania návrhu (tabuľková forma značená podľa rozdeľovníka) s uvedením
konkrétnej akceptácie pripomienok v texte, návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým
sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD; súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely podľa
zákona NR SR č.220/2004 Z.z. vydaný príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy,
vyjadrenie príslušného úradu životného prostredia v zmysle § 9 ods.1 písm. a) zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, stanovisko príslušného úradu pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina, stanovisko príslušného
lesného úradu v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. zákona o lesoch, stanovisko Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva, stanovisko Žilinského samosprávneho kraja, či je obsah Zmeny a doplnku
č. 1 ÚPN-O Liptovská Osada v súlade so záväznou časťou schváleného Územného plánu veľkého
územného celku Žilinský kraj,...
Vyjadrenie podľa § 9, ods. 1) zákona 543/2002 Z. z.
Okresný úrad Žilina si vyžiadal k danej veci odborné stanovisko ŠOP SR. ŠOP SR zaslala
stanovisko č.NAPANT/109-003/2019 zo dňa 19.2.2019. Požiadavky z hľadiska záujmov ochrany
prírody a krajiny, definované v odbornom stanovisku boli zapracované do územnoplánovacej
dokumentácie.
Na základe vyššie uvedených skutočností, považuje Okresný úrad Žilina predložený návrh ZaD č. 1
ÚPN-O Liptovská Osada, z hľadiska dotknutých záujmov ochrany prírody a krajiny za prijateľný.
Podľa §12 ods.1 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákona“) PP možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len
v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu.
Podľa §12 ods.1 písm. a) zákona v konaniach o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku je
orgán ochrany PP povinný zabezpečiť ochranu najkvalitnejšej PP v katastrálnom území podľa kódu
BPEJ uvedeného v osobitnom predpise (príloha č.2 nariadenia vlády).
Podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona je ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie
poľnohospodárskej pôdy, povinný chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu a vinice podľa
odseku 1.
V zmysle Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP
(ďalej len „nariadenie vlády“) sú od 01.04.2013 v katastrálnom území Liptovská Osada chránené
PP s týmito kódmi bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (ďalej len „BPEJ“): 0902042, 0906015,
0911042, 0914065, 0963212, 0963215, 0963315, 0963412, 0971242, 0987212, 0987215, 0987242,
0987243, 0987442, 0992685, 0992883, 0994002, 1003013, 1011042, 1014062, 1014065, 1062212,
1062442, 1063215, 1063312, 1063412, 1063415, 1063512, 1065312, 1065512, 1078462, 1082672,
1084682, 1084772, 1087212, 1087213, 1087242, 1087412, 1087442, 1087542, 1092672, 1092682.
Navrhovaná lokalita nie je podľa kódu BPEJ (1092872) zaradená medzi najkvalitnejšie PP. Zároveň
patrí do najnižšej kvalitatívnej skupiny BPEJ (9).
Podľa §13 ods.1 zákona pri každom obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie, projektov
pozemkových úprav a iných návrhov podľa osobitných predpisov sa musí dbať na ochranu
PP a riadiť sa zásadami ochrany podľa §12 zákona.
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stavebného zákona.

Berie sa na vedomie.

Berie sa na vedomie.
Berie sa na vedomie.

Berie sa na vedomie.
Berie sa na vedomie.
Berie sa na vedomie s tým, že uvedené
chránené
poľnohospodárske
pôdy
navrhované na stavebné využitie sú uvedené
v kapitole B.17.1.1.

Berie sa na vedomie.
Berie sa na vedomie.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Okresný úrad
Ružomberok, Odbor KR
Okresný úrad
Ružomberok, odbor SŽP
Okresný úrad
Ružomberok
Pozemkový a lesný odb.
Okresný úrad
Ružomberok, Odbor CD
a PK,
OU-RK-OCDPK-2019/
002534-2, 12.2.2019
Reg. úrad verejného
zdravotníctva, L. Mikuláš
2019/00344-02/027
4.2.2019
OR Hasičského
a záchranného zboru
Ružomberok
Správa NP Nízke Tatry,
Banská Bystrica
NAPANT/109-001/2019
11.2.2019

Vzhľadom na vyššie uvedené ako aj na skutočnosť, že návrhom nebudú porušené ani ďalšie
zásady ochrany PP, ustanovené v §12 zákona, tunajší úrad nemá k ZaD č.1 ÚPN-O pripomienky.
Návrh ZaD č.1 ÚPN-O podlieha v zmysle §14 ods.1 zákona posúdeniu z hľadiska ochrany PP
a vydaniu súhlasu podľa §13 zákona.
K žiadosti na posúdenie a vydanie súhlasu podľa §13 zákona je okrem návrhu ZaD č. 1 ÚPN-O textovej, tabuľkovej a mapovej časti (vyhodnotený v zmysle §5 ods. 1 - 4 vyhlášky č. 508/2004 Z.
z., ktorou sa vykonáva §27 zákona) doručeného v dvoch vyhotoveniach, potrebné doložiť
potvrdenie Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, regionálneho pracoviska
Banská Bystrica (Ul. Mládežnícka č. 36, 974 04 Banská Bystrica) o zaradení PP do BPEJ
podľa 7-miestnych kódov BPEJ a potvrdenie hraníc BPEJ, informáciu správcov
hydromelioračných zariadení (Hydromeliorácie, š. p. Bratislava
a poľnohospodárska
organizácia) k ich existencii, stanovisko užívateľa PP k záberom, stanovisko orgánu ochrany
prírody a krajiny k návrhu v zmysle §9 ods.1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, súhlas orgánu ochrany PP k ÚPN-O, vyhodnotenie pripomienkového
konania.
Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.

Berie sa na vedomie.

Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.

Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ

Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.

Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ

Akceptované po ukončení prerokovanie
podľa § 22 stavebného zákona.
Akceptované pri podaní žiadosti o súhlas
podľa § 13 zákona 220/2004 Z.z.

Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ

K navrhovanej zmene a doplnku č. 1 územného plánu obce Liptovská Osada nemá žiadne Berie sa na vedomie.
námietky ani pripomienky.

S podaním návrhu ZaD č.1 ÚPN-O Liptovská Osada súhlasí.

Berie sa na vedomie

Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.

Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ

Návrh predpokladá umiestniť vyhliadkovú vežu - Vyhliadka Donovaly s vyhliadkovou terasou Berie sa na vedomie.
umiestnenou 45 m nad úrovňou terénu. Podľa návrhu „Morfológia terénu predurčuje umiestniť
takýto objekt „nad rekreačným strediskom CR Donovaly“, ktorá zároveň vytvára možnosti
diaľkových pohľadov z vyhliadkovej terasy do širšieho územia – krajinného priestoru Veľkej Fatry
a Nízkych Tatier.“ Vyhliadka má byť napojená na existujúcu vrcholovú stanicu kabínkovej lanovky
nadzemným chodníkom v dĺžke 50 m. Predpokladané vplyvy na záujmy ochrany prírody sú
redukované navrhovanými zmierňujúcimi opatreniami (B.13.2.3. a B.13.4.).
Ako je už vyššie uvedené návrh ZaD č.1 ÚPN-O Liptovská Osada priamo zasahuje do siete Akceptované, požiadavka bola doplnená do
NATURA 2000 a to do CHVÚ 033 Veľká Fatra a SKÚEV 0198 Zvolen ako aj TML a biotopov článku 6 záväznej časti ZaD č.1 ÚPN-O L.
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európskeho a národného významu. Vzhľadom k tomu je potrebné, aby bol pred realizáciou zámeru
vykonaný komplexný monitoring dotknutého územia v zmysle § 28 Zák. NR SR č. 543/2002 Z.z.
v zn.n.p. ako aj Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územie sústavy
NATURA 2000 v Slovenskej republike 10/2014, vypracovať pre navrhované zmeny D15/6 a D15/7
hodnotiace formuláre, ktoré zhodnotia významnosť vplyvu na dané územia a jeho kumulatívny vplyv
a na základe toho bude rozhodnuté, či sa uvedený zámer môže alebo nemôže realizovať.
Do príslušnej dokumentácie požadujeme zapracovať aj výstupy krajinárskej štúdie navrhovaného
zámeru v zmysle Metodiky identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny (viď.
vestník MŽP SR, 2010, čiastka 1b).
15. Krajský
pamiatkový Krajský pamiatkový úrad Žilina Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Obce Liptovská Osada úrad, Žilina
návrh posúdil a konštatuje, že z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom nemá k
KPUZA-2019/5212nemu žiadne vecné ani obsahové pripomienky.
2/10246/KUL
Územnoplánovacia dokumentácia ÚPN O Liptovská Osada zostáva v časti B.6.7 NÁVRH
7.2.2019
OCHRANY KULTÚRNYCH HODNÔT v pôvodnom znení bez doplnkov a zmien textovej časti.
16. Obvodný banský úrad
OBÚ v Banskej Bystrici nemá pripomienky ani námietky k návrhu Zmeny a Doplnku č.1 ÚPN-O
v Banskej Bystrici
Liptovská Osada, nakoľko uvedeným zámerom nie sú dotknuté záujmy ochrany a využitia
389-347/2019
nerastného bohatstva.
14.2.2019
17. MestO Ružomberok
Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.
18. Obec Ľubochňa
Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.
19. Obec Liptovské Revúce Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.
20. Obec Liptovská Lúžna
Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.
21. Obec Donovaly
Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.
22. Obec Podkonice
Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.
23. Obec Hiadeľ
Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.
24. Obec Brusno
Bez pripomienok.
76/2019, 22.2.2019
25. Poľnohospodárske
Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.
družstvo L. Osada
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Osada.

Akceptované, požiadavka bola doplnená do
článku 6 záväznej časti ZaD č.1 ÚPN-O L.
Osada.
Berie sa na vedomie.

Berie sa na vedomie.

Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
Berie sa na vedomie.
Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ

