Obec Korňa
Korňa č.517, 023 21 Korňa
Č. j.: Výst.2020/898-2/ TX1

v Korni, dňa 21. 12. 2020

Vybavuje: Ing. Jurgová

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

Žiadateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, v zastúpení Mária Dubovcová, podal na tunajšom stavebnom úrade dňa 30.11.2020 žiadosť o
stavebné povolenie pre líniovú stavbu: „3897 - KORŇA – PREPOJ VN č. 232“ na pozemkoch
k.ú. Korňa, Klokočov, ktorá začína v katastrálnom území Korňa, vedľa obecnej cesty na okraji
zastavaného územia obce, v časti Vyšná Korňa U Durajčíka na parcele C KN 5884/1 a končí v
katastrálnom území Klokočov, na okraji zastavaného územia obce na parcele C KN 4363, v časti
Konečná, v blízkosti štátnej hranice medzi SR a ČR.
Obec Korňa zastúpená starostkou obce, ako určený príslušný stavebný úrad listom č. j. OU-ZAOVBP-2020/017312-002 zo dňa 02.03.2020, vydaným Okresným úradom Žilina, Odbor výstavby a
bytovej politiky, podľa § 119 zák.č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a
doplnkov, podľa §5 písm. a) zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v súlade s § 61 ods.1) stavebného zákona oznamuje
začatie stavebného konania a súčasne podľa ustanovenia § 61 ods.2) stavebného zákona, z dôvodu, že
sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, upúšťa od miestneho šetrenia a od ústneho rokovania 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 v stránkové dni písomne, resp. ústne na Obecnom úrade v Korni a na Obecnom
úrade v Klokočove, najneskôr do 7 pracovných dní od dňa doručenia tohto oznámenia. Na 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.

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce

Doručuje sa:
Stredoslovenská distribučná, a.s., v zastúpení Mária Dubovcová, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Búdková 36, 811 04 Bratislava 1
Obec Klokočov – starostka obce
Obec Korňa – starostka obce
Ing. Peter Gocál, Stredoslovenská distribučná, Projekty a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku
834/3, 921 80 Piešťany 1
PZ LES Korňa s.r.o., Korňa 928 ,023 21 Korňa
Lesy SR, š. p. OZ Čadca, ul. Ľudmily Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

MV SR, Odbor správy štátnych hraníc, sekcie verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca
Okresný úrad Čadca, Poľnohospodársky a lesný odbor , Palárikova 95, 022 01Čadca
Ostatným účastníkom konania, ktorým sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou
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 a internetovej stránke Obecného úradu v Korni
a Obecného úradu v Klokočove, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: .....................................
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
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