ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOMNÁ
-Zmeny a doplnky č. 2/2021

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
v znení neskorších zmien a doplnkov

Obstarávateľ oznámenia: Obec Lomná, v zastúpení p. starostu – Jozef Kresťan,
Spracovateľ oznámenia: Ing. arch. Dávid Goč,
Dátum: 3/2022
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI
A.1. Názov: Obec Lomná
A.2. Identifikačné číslo: 00314633
A.3 Adresa sídla: Obecný úrad 22, 029 54 Lomná
A.4. Meno, priezvisko, adresa, t. č. a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:
Jozef Kresťan, Obecný úrad 22, 029 54 Lomná, Mobil: 0910199131, Tel: 043/5572384,
e-mail: www.lomna.sk
A.5. Meno, priezvisko, adresa, t. č. a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať
relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie:
Ing. arch. Dávid Goč, Kalvárska 29, 034 01 Ružomberok, Tel/Fax: 044/4320594, Mobil: 0907148459, e-mail: gam@nextra.sk
B. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
B.1. Názov: Zmeny a doplnky č. 2/2021 - ÚPN obce Lomná
B.2. Charakter: Územnoplánovacia dokumentácia:
- posudzovaná v zmysle Zákona č. 24/2006 Z. z., Príloha č. I, ods. II, časť 2.3 – územné plány obcí,
- spracovaná v zmysle Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení
(stavebný zákon),
- spracovaná v zmysle zásad organizácie územia, vecnej a časovej koordinácie v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja územia obce. Ciele a územný rozvoj obce koordinuje s požiadavkami ochrany prírody a krajiny,
ochranou a využívaním prírodných zdrojov, s ochranou kultúrno – historických hodnôt a ochranou jednotlivých zložiek
životného prostredia pri hľadaní optimálnych možností využitia územia obce.
B.3. Hlavné ciele:
- komplexne riešiť územný rozvoj vybranej časti katastrálneho územia obce Lomná,
- zapracovať do územnoplánovacej dokumentácie obce nové plochy pre bývania, rekreáciu a výrobu,
- aktualizovať funkčné využitie niektorých plôch podľa požiadaviek obce ako orgánu územného plánovania,
- koordinovať záujmy územného rozvoja so záujmami ochrany prírody,
- zapracovať relevantné požiadavky dotknutých orgánov a subjektov.
B.4. Obsah:
Obsah Zmien a doplnkov č. 2/2021 - ÚPN obce Lomná vyplýva z ustanovení stavebného zákona a Vyhlášky 55/2001
Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
B.5. Uvažované variantné riešenia: Neuvažovalo sa s variantným riešením.
Zmeny a doplnky č. 2/2021 - ÚPN obce Lomná boli spracované na základe doplňujúcich prieskumov a rozborov,
požiadaviek obce, a viacerých vzájomných rokovaniach s obcou, na ktorých sa prekonzultovali variantné riešenia a vybral sa
výsledný, predkladaný variant.
B.6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:
- návrh riešenia Zmien a doplnkov č. 2/2021 - ÚPN obce Lomná,
- pripomienkové konanie,
- úprava riešenia územnoplánovacej dokumentácie po pripomienkach(čistopis)
- schválenie územnoplánovacej dokumentácie v obecnom zastupiteľstve.
B.7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je Územný plán
regiónu - Územný plán Veľkého územného celku Žilinský kraj (spracovateľom je Združenie VÚC Žilina v roku 1998), ktorý
prerokovala vláda SR dňa 26. mája 1998 Nariadením vlády č. 223/1998 Z. z. zo dňa 26. mája 1998, uverejneným 18. júla
1998 v Zbierke zákonov SR v čiastke 85, sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu VÚC Žilinský kraj. Následne sa
vypracovali zmeny a doplnky č. 1 až 5 ÚPN VÚC Žilinského kraja, ktoré menia alebo dopĺňajú ÚPN VÚC ŽK č. 1 až 5 .
B.8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: Obecné zastupiteľstvo v Lomnej.
B.9. Druh schvaľovacieho dokumentu: Uznesenie, záväzná časť, bude vyhlásená Všeobecne záväzným
nariadením obce Lomná.
C. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
C.1. Požiadavky na vstupy:
- platná územnoplánovacia dokumentácia regionálnej úrovne,
- platné strategické dokumenty na miestnej a regionálnej úrovni,
- súhrn požiadaviek dotknutých orgánov a právnických a fyzických osôb.
C.2. Údaje o výstupoch: Zmeny a doplnky č. 2/2021 - ÚPN obce Lomná, smerná časť a návrh záväzných
regulatívov.
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C.3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: Úlohou Zmien a doplnkov č. 2/2021 - ÚPN
obce Lomná je vytvorenie predpokladov pre súlad všetkých činností v území so zreteľom na starostlivosť o životné
prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvaloudržateľného rozvoja.
Vzhľadom na to, že uvedená dokumentácia rieši len funkčné využitie plôch bez konkrétneho spôsobu realizácie
navrhovaných aktivít, údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na ŽP je komplikované špecifikovať. Obec nie je realizátorom
konkrétnych investičných zámerov, ktoré môžu podliehať samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona 24/2006 Z. z.
Funkčné a priestorové riešenie
Riešené územie Zmien a doplnkov č.2/2021 - ÚPN obce Lomná sa nachádza v celom okolí zastavaného územia obce.
Predstavuje 4 zmien a 11 doplnkov:
ZMENY:
Zmena Z2. 1(v D1.1) - mení plochu (v ÚPN obce Lomná) s funkciou miestna komunikácia na bývanie v rodinných domoch,
Zmena Z2. 2(v D2.1) - mení plochu (v ÚPN obce Lomná) s funkciou parkovisko na bývanie v rodinných domoch,
Zmena Z2.3(v D2.1)- mení plochu (v ÚPN obce Lomná) s funkciou rekreácia (RU.04) na bývanie v rodinných domoch,
Zmena Z2.4(vedľa D2.8) - mení plochu (v ÚPN obce Lomná) s funkciou výroba na bývanie v rodinných domoch.
DOPLNKY:
Lokalita D2.1 - IBV Klinkovky I. - rieši cca 77 rodinných domov a miestne komunikácie. Lokalita sa nachádza
severovýchodne od zastavaného územia obce. Lokalizovaná je okolo cesty III/ , ohraničená je zo severu, severozápadu
a juhu poľnohospodárskou pôdou a z juhozápadu navrhovanou zástavbou rodinnými domami.
Lokalita D2.2 - IBV Klinkovky II. – rieši cca 15 rodinných domov a miestne komunikácie. Lokalita sa nachádza východne
od stredu zastavaného územia obce. Ohraničená je zo severu existujúcou zástavbou rodinnými domami, z juhu, z východu a
zo západu poľnohospodárskou pôdou.
Lokalita D2.3 - IBV Za Lomnicou I. – rieši cca jeden rodinný dom. Lokalita sa nachádza západne od stredu zastavaného
územia obce. Ohraničená je z východu existujúcou zástavbou rodinnými domami, zo severu, z juhu a zo západu
poľnohospodárskou pôdou.
Lokalita D2.4 – IBV Pálenice – rieši jeden rodinný dom. Lokalita sa nachádza východne od stredu zastavaného územia
obce. Ohraničená je zo severu a severozápadu existujúcou zástavbou rodinnými domami, z juhu, z juhozápadu
poľnohospodárskou pôdou..
Lokalita D2.5 - IBV Za Lomnicou II. – rieši cca 3 rodinné domy. Lokalita sa nachádza západne od stredu zastavaného
územia obce. Ohraničená je z juhovýchodu existujúcou zástavbou rodinnými domami, zo severu, z juhu a zo západu
poľnohospodárskou pôdou.
Lokalita D2.6. - Výroba a sklady Čersla a Poľany – rieši jeden výrobný alebo skladový areál. Lokalita sa nachádza
juhozápadne od zastavaného územia obce a je ohraničená z juhovýchodu miestnou komunikáciou, zo severovýchodu
existujúcimi rodinnými domami, zo severozápadu poľnohospodárskou pôdou z juhozápadu navrhovanou zástavbou
rodinnými domami. Je lokalizovaná medzi rodinnými domami.
Lokalita D2.7 - Výroba a občianska vybavenosť Čersla a Poľany – dva zariadenie s funkciou výroba + občianska
vybavenosť. Lokalita sa nachádza juhovýchodne od existujúcej poľnohospodárskej farmy. Lokalita je ohraničené zo
severozápadu miestnou komunikáciou a farmou, zo severovýchodu a z juhovýchodu poľnohospodárskou pôdou a vodným
tokom, z juhozápadu navrhovanou zástavbou rodinnými domami.
Lokalita D2.8 - IBV Čersla a Poľany – rieši cca 10 rodinných domov. Lokalita sa nachádza juhozápadne od zastavaného
územia obce a je ohraničená z juhovýchodu miestnou komunikáciou, zo severovýchodu existujúcimi rodinnými domami, zo
severozápadu poľnohospodárskou pôdou z juhozápadu farmou. Je lokalizovaná medzi D2.6 a existujúcou farmou.
Lokalita D2.9 - IBV Sviniarka – rieši cca 40 rodinných domov a miestne komunikácie. Lokalita sa nachádza juhozápadne
od zastavaného územia obce, je situovaná okolo miestnej komunikácie a ohraničená na severovýchodu existujúcou farmou,
zo severozápadu, juhozápadu a juhovýchodu poľnohospodárskou pôdou. Bezprostredne nadväzuje na doplnok D2.7.
Lokalita D2.10 – IBV Ombriská – rieši cca 55 rodinných domov a miestne komunikácie. Lokalita sa nachádza
severozápadne od zastavaného územia obce. Ohraničená je z východu a zo severu miestnu komunikáciou, zo západu
a juhu poľnohospodárskou pôdou.
Lokalita D2.11 - IBV Hricovky – rieši cca 25 rodinných domov a miestne komunikácie. Lokalita sa nachádza
severozápadne od zastavaného územia obce. Ohraničená je z východu navrhovanou zástavkou rodinnými domami okolo
miestnej komunikácie, zo severu, západu a juhu poľnohospodárskou pôdou.
REKAPITULÁCIA
Z uvedeného vyplýva, že v návrhu územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2/2021 - ÚPN obce Lomná - sa
dopĺňa 15 lokalít, určených
- pre rozšírenie obytného územia
- 9 lokalít (D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5, D2.8, D2.9, D2.10, D2.11),
- pre rozšírenie výrobného územia
- 2 lokality (D2.6, D2.7).
Ide o 9 lokalít určených na rozšírenie obytného územia Výstavba nových rodinných domov je v súčasnosti v obci aktuálna,
počíta sa s rýchlym rozvojom obce vzhľadom na blízkosť Oravskej Priehrady a štátnej hranice s Poľskom.
Výrobné územie sa rozšíri o 2 lokality – na výstavbu výrobných, skladových areálov a občianskej vybavenosti.
Kultúrnohistorické a prírodných hodnoty riešeného územia
Kultúrne hodnoty
S ohľadom na to, že v riešenom území sa doteraz nerobil systematický archeologický prieskum, je predpoklad, že na
plochách riešeného územia sa môžu nachádzať doteraz neznáme archeologické náleziská. Z toho dôvodu je potrebné pri
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uplatňovaní územného plánu pri územných konaniach jednotlivých stavieb, vyžadovať stanovisko KPÚ Žilina, kde
v oprávnených prípadoch bude stanovená požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu. Uvedenú požiadavku sa
týka všetkých stavieb, pri ktorých sa predpokladá zásah do terénu (zakladanie stavieb všetkého druhu, líniové podzemné
vedenia, komunikácie, hrubé terénne úpravy a pod.) Tak stavebník a dodávateľ stavby vytvoria priaznivé
podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky
výkopových prác, záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov). Stavebník uhradí náklady na realizáciu
archeologického prieskumu a výskumu (§ 38 ods. 1, 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu), pričom
pred začiatkom výstavby uzatvorí v tejto veci zmluvu o dielo. Stavebník si v dostatočnom časovom predstihu, minimálne
jeden mesiac pred začiatkom zemných a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je
podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002 Archeologický ústav SAV Nitra; iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie
vydané Ministerstvom kultúry SR".
Prírodné hodnoty - ochrana prírody
Celý kataster obce Lomná patrí do Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (2 155,92 ha), pričom do C-zóny patrí 425,72
ha (19,75 %) plochy katastra a ostatná časť prináleží do D-zóny. V C -zóne platí 3. stupeň územnej ochrany a v D - zóne 2.
stupeň územnej ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. C - zónu s 3. stupňom
ochrany v tomto prípade tvorí Paráč, ktorého cieľom ochrany sú zachovalé horské smrekové lesy s výskytom veľkých
šeliem, dravcov a sov. Zároveň tvorí aj ochranné pásmo lokality Očkajka, ktorá leží v k.ú. Hruštín na hranici s katastrom
Lomnej. Táto lokalita je zaradená do B — zóny so 4. stupňom územnej ochrany a zvýšenie stupňa ochrany je z
dôvodu ojedinelého výskytu pôvodných bukovo - smrekovo -jedľových lesných porastov na severnej Orave s
výskytom vzácnych a ohrozených druhov flóry a fauny.
Územia európskeho významu NÁTURA 2000
Celé územie pripadajúce do CHKO Horná Orava patrí taktiež do Chráneného vtáčieho územia CHVÚ Horná Orava
SKCHVU008, kde platia osobitné predpisy podľa vyhlášky MŽP SR č.173/2005 Z.z. s platnosťou od 1.5.2005. Časť
Chráneného vtáčieho územia Horná Orava je zaradená do územia podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 173/2005 Z.z.,
ktoré bolo osobitne vyčlenené v záujme ochrany populácií hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) a tetrova hoľniaka {Lyrurus
tetrix). Uvedené druhy patria medzi výberové európsky významné druhy vtákov CHVU Horná Orava a v
predmetnom území majú potvrdené alebo potenciálne generačné a potravné lokality.
V južnej časti katastra sa nachádza územie európskeho významu SKUEV0661 - Hruštínska hoľa - „biotopové" územie
európskeho významu. Predmetom ochrany sú biotopy kvetnaté horské a vysokohorské psicové porasty na silikátovom
substráte (6230) a prechodné rašeliniská a trasoviská (7140). Z európsky významných druhov sú tu evidované z fauny
Canis lupus, Ursus arctos, Bombina variegata, Triturus montadoni a z flóry Campanula serrata. Územie je súčasťou C
zóny CHKO Horná Orava a zároveň patrí do CHVU Horná Orava s vymedzením medzi vyššie uvedené územia podľa
prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 173/2005 Z.z.
V západnej časti katastra na hranici s k.ú. Oravská Lesná sa nachádza územie európskeho významu SKUEV 0826 Lomňanská hoľa s výskytom kvetnatých vysokohorských a horských psicových porastov na silikátovom substráte.
Chránené stromy - V katastri obce Lomná evidujeme 2 chránené stromy
ÚSES
Podľa regionálneho ÚSES-u sú v katastri nasledovné prvky:
-nadregionálny biokoridor - Oravská Magura časť Okrúhlica - Črchľa,
-regionálny biokoridor hydrický RBK8 - Alúvium Bielej Oravy, RBK9 – Alúvium Mútnianky, RKB10 – Alúvium Klinianky
a RBK11 - Alúvium Hruštínky,
-regionálny terestrický biokoridor RBK 4 – Oravská Lesná – Krušetnica a RBK5 - Kamenný vrch - Brestovka v severnej
časti katastra.
Regionálne biocentrá buď úplne alebo čiastočne zasahujúce do katastra sú: Kamenný vrch, Predná Filová, Kyprinisko,
dotýka sa Očkajka.
Navrhovaný je miestny biokoridor Lomnica spájajúci rovnomenným vodným tokom zalesnenú časť na juhu katastra s riekou
Biela Orava. Interakčné prvky prepájajú pôsobenie ostatných prvkov ÚSES na okolitý priestor. V rámci riešenia sú
navrhované z rôznych krajinných štruktúr - na prechodných biotopoch medzi lesmi a pasienkami, medzi dvoma alebo
viacerými rôznymi typmi a na biotopoch s prirodzenejším druhovým zložením resp. nižšou narušovateľnosťou prirodzených
procesov.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny bude dôležité, aby sa rešpektovali pri vypracovaní dokumentu podmienky
ochrany prírody a krajiny vyplývajúce zo zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení a doplnení
neskorších predpisov, zo zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a aby boli dodržané všetky predpisy na úseku ochrany životného prostredia.
C.4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: Základným cieľom v ďalšom vývoji obce je vytváranie podmienok pre plynulý
populačný rast a tým vytváranie podmienok pre ovplyvňovanie priaznivej demografickej a sociálno – ekonomickej štruktúry
obyvateľov v budúcom období. Migrácia ako jeden z faktorov, ktorý bude ovplyvňovať celkový populačný vývoj obce, bude
determinovaná podmienkami pre sociálno – ekonomický rozvoj a územnými podmienkami v obci. V úvahách o migračnom
procese, je potrebné si uvedomiť, že obyvateľstvo v produktívnom a poproduktívnom veku je viazané k bytovému fondu
v rodinných domoch a predstavuje stabilizovanú časť populácie. Práve aj zabezpečením pozemkov, vhodných na výstavbu
rodinných domov zabezpečíme rast obyvateľstva. Obec Lomná vykazuje pozitívnu vekovú štruktúru a prirodzený prírastok
obyvateľstva.
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Návrh Zmien a doplnkov č. 2/2021 - ÚPN obce Lomná rieši Intenzifikácia a rozšírenie zastaveného územia obce a má
predpoklady vytvoriť spolu cca 227 nových bytových jednotiek v samostatne stojacich rodinných domoch. Uvedené bytové
jednotky predstavujú (pri obložnosti bytu – 3,5 obyv.) prírastok cca 795 obyvateľov.
Obec sa nachádza v dostupnej vzdialenosti k mestu Námestovo ako miestu pracovných príležitostí. Ekonomický
stav obce je založený na dochádzke za prácou, domáce pracovné príležitosti zabezpečuje poľnohospodárstvo a drobné
výrobné prevádzky. Návrhom ZaDč.1/2021 je aj rozšíriť výrobné územie o výrobu a skladové priestory.
V nadväznosti na ciele spracovania Zmien a doplnkov č. 2/2021 - ÚPN obce Lomná predpokladáme pozitívny
nepriamy vplyv na zdravie obyvateľstva obce, ktorý spočíva v koncepčnom riešení prípravy obce na realizáciu technickej
a dopravnej infraštruktúry, bývania, zložiek a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia, ekologickej stability
územia a ochrany poľnohospodárskej pôdy. Strategický dokument nemá priame negatívne účinky na obyvateľstvo, krajinnú
štruktúru a životné prostredie.
C.5. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: uplatnenie dokumentu nepredstavuje
riziká z hľadiska životného prostredia
C.6. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: nepredpokladajú sa, pretože zmenené a doplnené
lokality sa nenachádzajú v priamom dotyku so štátnymi hranicami s Poľskom.
D. DOTKNUTÉ SUBJEKTY
D.1. Vymedzenia zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: fyzické a právnické osoby, miestne občianske
združenia, subjekty so sídlom v obci Lomná, subjekty majúce majetkovo – právne záujmy v riešenom území
D.2. Zoznam dotknutých subjektov: dotknuté orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a dotknuté právnické
osoby.
D.3. Dotknuté susedné štáty: žiadne
E. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
E.1. Mapová a iná grafická dokumentácia: mapový podklad zo Zmien a doplnkov č. 2/2021 - ÚPN obce Lomná.
E.2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:
2.1 platná územnoplánovacia dokumentácia obce,
2.2 odvetvové územnoplánovacie podklady,
2.3 strategické rozvojové dokumenty obce,
2.4 informácie získané na pracovných rokovaniach s dotknutými subjektami,
2.5 vlastný prieskum územia.
E.3. Príloha: Zmeny a doplnky č. 2/2021 - ÚPN obce Lomná sú zverejnené na webovej stránke obce:
www.lomna.sk
F. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA: Ružomberok, dňa 23.03.2022
G. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
G.1. Meno spracovateľa oznámenia: Ing. arch. Dávid Goč, OSO ÚPP a ÚPD
G.2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka:
Jozef Kresťan, starosta obce
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Rozdeľovník:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina
Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, Vysokoškolákov 8556/33B, 010
08 Žilina
Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o živ. prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Nám. Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO a ŠVS,
Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo
ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií, Predmestská 1613, 010 01 Žilina,
Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Miestneho priemyslu 571, 029 01
Námestovo
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Nám Ľ. Štúra 1, 812 25
Bratislava
Slovenská vodohospodársky podnik š. p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
Oravská vodárenská spoločnosť a. s. OZ Dolný Kubín, Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
SSE – DISTRIBÚCIA a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Urbár - pozemkové spoločenstvo Lomná, 029 54 Krušetnica
Obec Zákamenné, Obecný úrad č. 1002 , 029 56 Zákamenné
Obec Krušetnica, Obecný úrad č. 69, 029 4 54 Krušetnica
Obec Oravská Lesná, Obecný úrad č.291, 029 57 Oravská Lesná
Obec Babín, Obecný úrad č. 50, 029 52 Hruštín
Obec Zázrivá, Stred č. 409, 027 05 Zázrivá
Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín.
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