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Vec:
lnformácia 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 zmysle ust.7 ods.1 zákona číslo
282/20 15 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva
k nim a o zmene a dopLnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade
s ustjlO ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o skončeni vyvlastňovaeieho
konania prc stavbu „Modernizácia železničiiej traty Zilina Košice úsek trate Liptovský
Mikuláš Poprad Tatry /mimo/“
—

—

—

Podľa ust.* 10 ods.2 zákona o -wvlastňovaní. vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel

obrnedzenie vlastníckeho práva k pozemkom zriadením vecného
bremena pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby.
b) vyvlastnkeľ:
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova ul. Č.s. 813 61 Bratislava
IČO :31364501
c) katastrálne územie: Liptovský Mikuláš
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlas!nenia:
I. EKN č.3485/1, č.3485/2 na LV 5285,
2. EKN č.3765/1. č.3765/2 na LV 7391
3. CKN č.7381/4. č.7329/4. č.7381/14. č.7332/8, 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. č.7332/1, č.7332/24. č.7332/27.
Č.7332/17. č.7329/10. č.7329/1 na LV 6445
vyvlastnenia:

-

Podľa ust.l0 ods.3 zákona o vyvlastňovaní informujeme o ukončení vyvlastňovacieho konania
vedeného pod spisovým číslom: OU-ZA-OVBP2-2017/030623/KUL vydaním rozhodnutia,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.11.2017.

Okrecný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
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Ing. Anna Tomkówa
poverená zastupovanim vedúceho odboru
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