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Yýst-2020l355-2 lTxl Korni 
' dňa 16 0

Vybnuje: Ing. Jurgovó

VEQ: ozTáľ.nenie o.zač?tí ľzemnÉho kgľrania po4l'a $ 96 -zá\oľa č. {0/197Q ZQ. o úpemnom
olánovaní a sÍavgbľgľn ,pqriadkľ (stpygbqÝ z4B9n) v ?'nsTĺ ngs,koľFĺch n{e4pisoy a
naľiadgniq úsÍneho kona.nia.

Dňa l9.05.2020 podal navľhovatel': Stľedoslovenská distribučná, a.s. Žilina, so sídtom
Pľi Rajčianke 2927 /8, 0l0 47 Žilrina, v zastúpení Máľia Dubovcová, 0l 3 l2 Tuľie 502 návrh na
vydanie územného rozhodnutia pľe líniovú stavbu: ,,3897 _ KORŇA _ PREPOJ VN č. 232"
v katastľálnom území Koľňa a v katastľálnom územíKlokočov.
Navľhované pľepojovacie vedenie začína v katastľálnom území Koľňa, vedlh obecnej
cesty na okľaji zastavaného územiá obce, v časti Vyšná Korňa U Durajčíka na paľcele č
KN 5884/1 a končí v katastľálnom území Klokočov, na okraji zastavaného územia obce na
parcele c KN 4363, v časti Konečná , v blÍzkosti štátnej hranice medzi SR a ČR.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

obec Korňa zastúpená starostkou obce, ako uľčený pľísJušný stavebný úrad listom čj.
oU-ZA-oVBP'2020l0l73l2-002 zo dňa 02.03.2020' vydaným okresným úradom Žilina,odbór
výstavby a bytovej politiky, podl'a $ l 19 zák.č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskoľších
zmien a doplnkov, podl'a $5 písm. a) zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v súiade s $36 stavebného
zákona oznamuje začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a súčasne
nariad'uje na pľeľokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

01.07.20?0 o lQ.00 !rod.
so stretnutím v kanceláľii staľostky obecného úradu v Korni'

Do podkladov rozhodnutia je moŽné nahliadnuť na Mestskom úrade v Turzovke č. dveľí
6' v stránkové dni pondelok, streda v čase od 08'00 do l2,00 hod.. Účastníci konania môŽu svoje
námietky a pľipomienky k návrhu uplatniť najneskôľ pľi ústnom konaní, inak 'u nu ň.
nepľihliada. V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté zorgány štátnej správy, inak
sa v zmysle $ 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hl'adiska ním siedovaných
záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej spľávy potľebuje na ľiadne posúdenie návrhu
dlhší čas, stavebný úľad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím pľimeŕane predĺzi.

Ak sa niektoý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca pred|oŽiť
písomnú plnú moc s oveľeným podpisom toho účastníka, ktoý sa nechá zastupovať

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce



Doručuie sa:
St.edoďovenská distribučná, a.s. Žilina,v zastúpení Máľia Dubovcová, Pľi Rajčianke292718,
OlO 47 Ži|ina
Slovenská pozemkov fond _ Bľatislava, Búdková 36, 8l 1 04 Bratislava l
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, odštepný zävod Piešťany, Nábrežie Ivana
Kľasku 834/3,92l80 Piešt'any 1
MV SR ,odbor správy štátnych hľaníc, sekcie verejnej správy, Drieňová 22,826 86 Bratisláva
okľesný úrad Čaáca, odborstarostlivostio Životné prostľedie, Paláľikova 91,o22 0l Čadca
okresný úrad Čadca, Pol'nohospodársky a lesný odbor, Paláľikova 95,022 0lČadca
obec Klokočov _ staľostka obce
obec Koľňa _ starostka obce
Pozemkové zdruŽenie LES s.ľ.o., Korňa 928,023 2l Korňa
ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje veľejnou vyhláškou podl'a $ 26 ods. 2
zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní. oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úľadnej tabuli obecného úľadu v Koľni a obecného úradu v Klokočove '
SU Tuľzovka, Jašíkova l78,023 54 Tuľzovka - spis

VYVESENE DŇA: // 16. /0/-o ZVESENE pŇe:

Pečiatka a podpis orgánu, ktoľý potvľdzuje vyvesenie a zvesenie
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