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Zilimi/dňn
28.11.2017

Vec:
Inforrnácia o skončení vyvlastňovacieho konania podľa 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na
konanie o vyvlastnení (d‘alej len vyvlastňovací orgán) v zmyslc ust.7 ods.1 zákona číslo
282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozernkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva
k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d‘alej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade
s ustjl0 ods.l zákona o vvvlastňovani informuje verejnosl‘ o skončení vyvlastňovacieho
konania pre stavbu „Modernizácia železničnej tratu Zilina Košice úsek trate Liptovský
Mikuláš Poprad Tatry /mimo/“
—

—

—

Podl‘a ust 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel vvvlastnenk,: obrnedzenie vlastníckeho práva k pozemkom zriadenim vecného
bremena pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby
b) ryTlastnUeľ:
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova ul. Č.8. 813 61 Bratislava
IČO :31364501
c) katasn‘álne úzeznie: Liptovský Mikuláš
d) parcelné čísla pozemkov, klot-é sú predmetom vyvkzsinenia:
1. EKN č.3767/1 na LV 7065,
2. EKN č.3765/l, č.3765/2 na LV 7391
3. CKN č.7381/4. č7329/4. č.7381/14,t7332/8. č,7332/3. č.7332/4 na LV 5273
4. CKN č.7329/19, č.7329/18. č.7329/20, č.7332/22. č.7333/5, č3332/l, č.7332/24, č.7332/27.
č.7332/17. č.7329/10. č7329/1 na LV 6445
-

PodFa ust.*10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní informujeme o ukončení vyvlastňovacieho konania
vedeného pod spisovým číslom: OU-ZA-OVBP2-20 17/029989/KUL vydanim rozhodnutia,
ktoré nadobudlo právoplatnost‘ 13.11.2017.

O!šrý úrad Žilina
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Ing. Anna Tomkówa
poverená zastupovaním vedúceho odboru
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I. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš úradná tabuľa web
-

UFU OVS(Y NUtA
MEST4(Ý úo
031 42 UPTOV6KÝ MIKULÁŠ

t.,ijF%Tfl

-

I

-12- 2LJ17

Vyvesené dňa

Pečiatka, podpis‘

Vl

Zvesené dňa

ŽILINA

19 -12- 7017

Tclefón
+421-41/7335993

Fax

Pečiatka, podpis‘

E-mail
eva.kullova@minv.sh

L.. i U LP1OVSKÝ MIKULÁŠ
MESTOKÝ ÚRAD

.WI9Y!
lnicrnct
nw.minv.gk

Ičo
00151866

