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Vec:
Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania podľa 10 ods.1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okrcsný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na
konanie o vyvlastnení (d‘alej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust.*7 ods.1 zákona číslo
282/20 15 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzeni vlastníckeho práva
k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade
s ust.10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnost‘ o skončení vyvlastňovacieho
konania pre stavbu „Modernizácia železničnej trate Zilina — Košice úsek trate Liptovský
Mikuláš — Poprad — Tatry Imimo/ UCS 409 a 410, č. stavby A06048“

Podľa ust.10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:

a) účel vyvlasínenia: obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom - zriadením vecného
bremena pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby

b) vyvlastnitel‘: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova ul. Č.8, 81361 Bratislava
IČo :31364501

c) katastrálne územie: Liptovský Mikuláš
d) parcelné čísla pozernkov, kioré sú prednzetonz vyvlastnenia:
1. EKN -35003 3757 vedené na LV 2162,
2. EKN - 3765/1 a 3765/2 vedené na LV 7391,
3. CKN - 7381/4, 7329/4, 7381/14, 7332/8, 7332/3 a 7332/4 na LV 5273,
4. CKN - 7329/1,7329/10,7329/18,7329/19,7329/20,7332/1,7332/17,7332/22,7332/24,7332/27 a

7333/5 na LV 6445

Podľa ust.*1O ods.3 zákona o vyvlastňovaní informujeme o ukončení vyvlastňovacieho konania
vedeného pod spisovým číslom: OU-ZA-OVBP2-2017/027195/KUL vydaním rozhodnutia,
ktoré nadobudlo právoplatnost‘ 11.09.2017.

Okresny úr d Žilina

Ing. <‘61 Va á
vedúci odboru

Zverejní sa
1. Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - úradná tabuľa, web

MESTO UPT0VSKÝ MIKUU.
MESTsý ÚRAD 1 /

Vyvesené dňa: ..Y 03

Pečiatkaň1dpis
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁS

- -10- 2017 MESTSIC‘ ÚRAD ‚ /
Zvesené dňa 031

Pečiat1á;odpis 7
(j 9KRESNY Tclclbn Fax E-maI Internet ičo
‘0‘ ŽILINA +421/564 3325 ++421-41/564 3325 cva.kullova@rninv.sk www.,,,iuv,k 00151866


