Obec Korňa
Korňa č.517, 023 21 Korňa
Č. j.: Výst-2020/241-2 /TX1

v Korni, dňa 1. 4. 2020

Vybavuje: Ing. Jurgová

O Z N Á M E N I E O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA
A UPUSTENIE OD MIESTNEHO ŠETRENIA A ÚSTNEHO ROKOVANIA
Dňa 18.03.2020 podal navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, so sídlom Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení ENData, s.r.o. Poľanová 1578/37, 029 01
Námestovo, návrh na vydanie územného rozhodnutia pre líniovú stavbu: „13181 Vysoká nad
Kysucou –Vyšný Kelčov –Rekonštrukcia NN siete “ k. ú. Korňa na pozemkoch C KN 7762,
C KN 7368/2 (E KN 14718/3), C KN 7759 (E KN 14718/4,33486/4), C KN 7368/2 (E KN
33486/1,14709/1), C KN 7368/3 (E KN 14709/3), C KN 7833/1 (E KN 14796,14814), C KN
7834 (E KN 14815), C KN 7833/2, C KN 7833/3, C KN 7368/3 (E KN 14792), C KN 7833/1 (E
KN 14791,14790) a v k. ú. Vysoká nad Kysucou C KN 8943(E KN 8430/1), C KN 8978 (E KN
8430/1), C KN 8954(E KN 8430/1), C KN 8980 (E KN 8430/1), C KN 8952(E KN 8428), C
KN 8956 (E KN 8428), C KN 8957 (E KN 8428), C KN 8979 na stavebný objekt SO-02
Montáž vzdušného NN vedenia. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Účelom stavby bude: Rekonštrukcia NN verejnej siete a montáž nové ho izolovaného vzdušného
vedenia. Pri rekonštrukcii dôjde k výmene holých ALFe vodičov za samostatné izolované vodiče
typu RETILENS a rekonštrukciu domových prípojok v úseku, kde dochádza k výmene holých
vodičov za izolovaný vodič. Trasa nového vzdušného NN vedenia spolu s podpernými bodmi je
popri existujúcej ceste. Dĺžka trasy nového vedenia je 488 m. Postaví sa 10 nových podperných
bodov popri existujúcej ceste a vedenia sa prepoja vodičom Retilens 2-3x150+95+2x16mm2.
Obec Korňa zastúpená starostkou obce, ako určený príslušný stavebný úrad listom č. j. OUZA-OVBP-2020/013429-002 zo dňa 10.02.2020, 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 § 36 ods. 1
stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a
známym účastníkom konania a súčasne podľa ustanovenia § 36 ods.2 stavebného zákona upúšťa
od miestneho šetrenia a od ústneho rokovania.
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 doručenia tohto oznámenia, na
neskoršie podané námietky v zmysle §36 ods.2 stavebného zákona stavebný úrad neprihliadne.
Podľa § 36 ods.3) stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej
lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad
na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol
vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje
stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce
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Doručuje sa:
ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo
Okresný úrad Čadca, Poľnohospodársky a lesný odbor , Palárikova 95, 022 01Čadca
Slovenská pozemkov fond – Bratislava, Búdková 36, 811 04 Bratislava 1
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie ochrany prírody
a krajiny, Palárikova 91, 022 01 Čadca
Obec Vysoká nad Kysucou – starosta obce
Obec Korňa – starostka obce
Ostatným účastníkom konania sa oznámenie rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli Obecného úradu v Korni a Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou .
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
a Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou , posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia..

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

ZVESENÉ DŇA:

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

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Príloha: situácia umiestnenia stavby
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