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

Č. j.: Výst-2021/509-2/ TX1                                                                                  v  Korni, dňa 6. 8. 2021 
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: Stredoslovenská  distribučná, a.s.  Žilina, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, v zastúpení  v zastúpení  ENData, s.r.o. Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo podal na 

tunajšom stavebnom úrade dňa 23.07.2021 žiadosť o stavebné povolenie pre líniovú stavbu: „13722 

Korňa – U Kríža- zahustenie TS“   k. ú. Korňa  na pozemkoch C KN 1789(E KN 13149), C KN 

1788 (E KN 13148), C KN 1770/3(E KN 13206/2), C KN 1865/1, C KN 1770/1(E KN 13206/1), C 

KN 1828(E KN 13216/3), C KN 1829(E KN 13216/3), C KN 1830(E KN 13216/3), C KN 1859/1(E 

KN 13216/3), C KN 1860(E KN 13127), C KN 1860(E KN 33480/7), C KN 650/1(E KN 33480/5),  

C KN 650/1(E KN 18641),  C KN 650/1(E KN 18642/1),  C KN 2773, C KN 2772,  C KN 2776.  

     Obec Korňa  zastúpená starostkou  obce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  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 písomne, resp. ústne na Obecnom  úrade  v  Korni  a na  Obecnom úrade vo Vysokej 

nad Kysucou v stránkové dni,   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:  

ENData, s.r.o. , Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo 

Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Búdková 36, 811 04  Bratislava 1  

Slovenský vodohospodárska podnik, š. p., Správa Povodia  stredného Váhu I., 020 71 Nimnica 

Obec Korňa – starostka obce  

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 


