
O b e c   K o r ň a  
Korňa č.517, 023 21 Korňa 

Čj.: Výst-2020/539 -2 /TX1                                                                                v  Korni , dňa  7. 8. 2020 
Vybavuje : Ing. Jurgová 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania 

 

   Žiadateľ: Obec Korňa zastúpená starostkou obce, so sídlom Obecný úrad č.517, 023 21 Korňa podal 

na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade  žiadosť o stavebné povolenie pre líniovú stavbu: „Chodník 

súbežný s cestou III/2020 Korňa –Ústredie, v úseku od OÚ Korňa po križovatku k MŠ“ k.ú. 

Korňa  na pozemkoch C KN 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 4207/2. Uvedeným dňom bolo 

začaté stavebné konanie.   

Účelom stavby bude: novostavba jednostranného  pravostranného dláždeného chodníka v súbehu  cesty 

III/2020  sprístupňujúceho  peším  zástavbu rodinných domov s občianskou vybavenosťou obce.  

Navrhovaný   jednostranný  pravostranný chodník  začína  pri objekte Farby laky v cestnom kilometri 

CKM 4,035 a koniec úseku je pri obecnom  úrade  v cestnom kilometri C KM 4,366. Celková dĺžka 

chodníka  je 331,0 m. Chodník  smerovo a výškovo sleduje priebeh  priľahlej cesty III/2020. 

     Obec Korňa, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové  komunikácie podľa ustanovenia 

§3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„cestný zákon“) a podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov  (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s §61 ods. 1 stavebného zákona  

oznamuje  začatie stavebného konania  dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom. Vzhľadom 

k tomu, že sú mu dobre známe  pomery staveniska  a žiadosť poskytuje  dostatočný podklad  pre 

posúdenie navrhovanej stavby,  podľa ustanovenia §61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho 

šetrenia a od ústneho pojednávania a stanovuje lehotu na vyjadrenie účastníkom konania a dotknutým 

orgánom štátnej správy. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade 

v Turzovke č. dverí 6 v stránkové dni  pondelok, streda v čase od 08,00 do 12,00 hod. 

  Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na Obecnom  úrade  v  

Korni v  stránkové dni ( pondelok, streda, piatok)  najneskôr do 7 pracovných dní od dňa doručenia 

tohto oznámenia,  v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.  Na neskoršie podané námietky  

uplatnené po určenom termíne stavebný úrad  neprihliadne. Na  pripomienky a námietky ktoré boli, 

alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa 

neprihliada . 

      V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Tieto orgány sú 

povinné  oznámiť svoje stanovisko  v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky  účastníci 

konania.  Ak niektorý z orgánov  štátnej správy  potrebuje na riadne  posúdenie dlhší čas, predĺži 

stavebný úrad  na jeho žiadosť  lehotu pred jej  uplynutím. Ak dotknutý  orgán v určenej  alebo 

predĺženej lehote  neoznámi svoje stanovisko  k povoľovanej stavbe, má sa za to,  že so stavbou  

z hľadiska  ním sledovaných záujmov súhlasí.  

    Z dôvodu líniovej stavby stavebný úrad upovedomuje účastníkov o začatí stavebného konania  

v zmysle §61 ods.4) stavebného zákona  verejnou vyhláškou.  

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Marianna Bebčáková  
                                               starostka obce 
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Doručuje sa:  

Obec Korňa – starostka obce 

SR- Slovenský pozemkový fond , Búdková 36, 811 04 Bratislava  

Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 

Ostatným účastníkom konania  

SÚ Turzovka , Jašíkova 178, 023 54 Turzovka  - spis 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom. Oznámenie  bude  vyvesené 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Korni, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom 

doručenia.  

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:   .....................................    ZVESENÉ DŇA:    ....................................... 

 

 

 

...................................................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

 


