
OBEC LOVINOBAŇA 
SNP 356/1, 985 54  Lovinobaňa, okres Lučenec 

IČO: 00316172, DIČ: 2021237141 

 
OZNÁMENIE 

Obec Lovinobaňa oznamuje fyzickým a  právnickým osobám a  ostatnej verejnosti 

 

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, 

doručil dňa 13.07.2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) 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 „Rýchlostná cesta R2 Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce (zmena č. 2)“, 

vypracované podľa Prílohy č. 8a zákona, pre stavbu 

 

„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (zmena 2)“, 

 

Dotknutá obec Lovinobaňa je v zmysle § 29 ods. 8 zákona povinná do 3 pracovných dní od 

doručenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti o ňom informovať verejnosť spôsobom 

v mieste obvyklým a zároveň oznámiť, kde a kedy možno do Oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti (zmena 2) nahliadnuť. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti musí 

byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie 

o jeho doručení. Verejnosť môže do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, 

robiť z neho výpisy a odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

 

Zámer je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Lovinobani 

v pondelok a utorok v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. 

v stredu  v čase od 7,30 hod. do 17,00 hod. 

v piatok v čase od 7,30 hod. do 13,30 hod. 

 

Internetová adresa zverejnenia je: 
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-krivan-lovinobana-tomasovce-zmena-c-2- 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti 

„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (zmena 2)“, Ministerstvu životného 

prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 

Bratislava, najneskôr do 10 pracovných dní od doby, kedy bola o Oznámení o zmene navrhovanej 

činnosti informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote 

doručené dotknutej obci. 

  

 

 

 

        Ing. Marian Lenhard, v.r. 

              starosta obce 

Vyvesené dňa: 27.07.2018  
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