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O b e c   D l h á   n a d   K y s u c o u  
Obecný úrad č. 258 , 023 54  

Č. j.: Výst-2022/41-2/TX1                                                 v Dlhej nad Kysucou, dňa 03. 10. 2022 
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 19.09.202 podal navrhovateľ: Obec Korňa, zastúpená starostkou obce Ing. Mariannou 

Bebčákovou,  so sídlom Korňa č.517, 023 21 Korňa,   návrh na vydanie územného rozhodnutia 

pre líniovú stavbu: „Predĺženie vodovodu Korňa  U Cipľov“ k. ú. Korňa  na pozemkoch C 

KN 3121(E KN 13217/1), C KN 3122/1 (E KN 13217/1), C KN 3085/1(E KN 13220/1), C KN 

3085/1(E KN 13221), C KN 3085/1(E KN 13220/6), C KN 3085/1(E KN 13220/5), C KN 

3085/3, C KN 3085/2(E KN 13220/2), C KN 3104, C KN 3099/1, C KN 3100/2, C KN 3092, C 

KN  3089/3. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Účelom stavby bude rozšírenie verejného vodovodu , navrhovanou vetvou „V-2-2-1“, ktorá bude 

napojená na existujúci vodovod HDPE-D110, vedený v  miestnej komunikácii MK 25.  

Navrhovaný vodovod   bude z PE 100 RC-D 90x5,4 mm -SDR 17 (PN 10), o celkovej dĺžke 214 

m a bude vedený v miestnej komunikácii MK 27. Na novú vetvu budú  napojené 4 ks  

vodovodných prípojok z HDPE D 32x3,0 mm, PN 16 a budú slúžiť pre  rodinný dom č.s.85, 

rodinný dom č. s. 612, rodinný dom č. s. 703 a rozostavaný rodinný dom na  pozemku C KN 

3089/4.  

Stavebné objekty: 

SO-01 Vetva „V-2-2-1“ 

SO-02 Prípojka „P85“ 

SO-02 Prípojka „P612“ 

SO-02 Prípojka „P703“ 

SO-02 Prípojka „P3089/4“ 

     Obec Dlhá nad Kysucou  zastúpená starostkou  obce, ako určený príslušný stavebný úrad 

listom č.j. OU-ZA-OVBP-2022/041888-002 zo  dňa 05.09.2022, 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.                                                                

 

                                                                                                              Helena Dzurinová 
            starostka obce 
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Doručuje sa: 

Obec Korňa – starostka obce  

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE  A KANALIZÁCIE, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 47 Bratislava 

Miroslav Skorčík, Korňa č. 703, 023 21 Korňa  

Gabriela Ďurkačová, Korňa č. 612, 023 21 Korňa 

Juraj Skorčík, Korňa č. 703, 023 21 Korňa  

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 

ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a krajiny,  Palárikova 91, 022 01 Čadca 

Okresný úrad  Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy  

Palárikova 91, 022 01 Čadca  

Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

Obec Dlhá nad Kysucou – 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 

 

 

 

Príloha:  situácia umiestnenia stavby  
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