
 
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 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“). 

 
Mesto Stará Ľubovňa podľa § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ako dotknutá obec, oznamuje verejnosti, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „OZE – 
REKONŠTRUKCIA KRYTEJ PLAVÁRNE V STAREJ ĽUBOVNI“ podlieha 
zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2, písm. d) zákona.  
 

 
 Príslušný orgán  Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, 
Námestie Gen. Štefánika 1, 064 01 Stará 
Ľubovňa  

Názov navrhovanej činnosti  OZE – REKONŠTRUKCIA KRYTEJ 
PLAVÁRNE V STAREJ ĽUBOVNI  

Miesto realizácie  Stará Ľubovňa, k. ú. Stará Ľubovňa p. č. 
KN-C 3470/46, 47, 370, 367, 369, 365  

Predmet činnosti  Účelom tohto projektu sú OZE – 
REKONŠTRUKCIA KRYTEJ 
PLAVÁRNE V STAREJ ĽUBOVNI, 
zmena navrhovanej činnosti sa týka 
najmä OZE z 10 zemných vrtov hĺbky 
120m.  

Navrhovateľ  SLOBYTERM, spol. s r. o., Levočská 
20, 064 01 Stará Ľubovňa  

 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 
štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. 
k) a § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci posudzovania 
predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 09.02.2021 doručením oznámenia o 
zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom.  
 
Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať 
u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.  
 
Mesto Stará Ľubovňa ako dotknutá obec oznamuje, že podľa § 33 ods. 2, zák. č. 71/1967 Zb. „o 
správnom konaní“ účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 
doplnenie. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 
hod. na OÚ v Starej Ľubovni po vopred dohodnutom termíne na tel. čísle 052 43 21 303. 
 
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti prístupné na Mestskom úrade v Starej 
Ľubovni, Obchodná 1 – kanc. 222 po vopred dohodnutom termíne na tel. čísle 052 43 15 249. 



 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej 
činnosti príslušnému orgánu do 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu:  
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. 
Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa. 
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej 
obci. 

 


