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Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa U0 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 (ďalej 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 (d‘alej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade
s ust.10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho
konania pre stavbu „Modernizácia železničnej trate Zilina — Košice úsek trate Liptovský
Mikuláš — Poprad — Tatry /mimo/“

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

a) účel vyvlastnenia: vyvlastnenie pre potreby trvalého záberu v prospech vyvlastnitel‘a pre
účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby ŽSR.

b) vyvlasiniíeľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova ul. Č.8, 813 61 Bratislava
IČO :31364501

c) katasirálne úzeinie: Liptovský Mikuláš
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú j;;eclnzeionz vyvlastnenia: KN-C 7329/15,7329/16,7329/17

vedené na LV č.8156, KN-C 7329/25,7329/26,7329/277381/12,7381/13 vedené na LVč.8157, KN-C
7322/3 vedená na LV č.81 67, KN-C 7271/4,7271/8,7271/10,7271/11,7271/13,7271/14,7271/23,
7277/3, 7277/5 vedeně na LV č.8154, KN-C 7302/121,7302/124 vedené na LV Č. 8143, KN-C
3334/69,3334/71,3334/75,3334/77,3334/78,6659/59,7284/27,7302/1 09,7310/66,7310/68,7310/70
vedené na LV Č.7160, KN-C 7309/2 vedená na LV č,8161, KN-C 7271/18,7271/19,7271/21,7271/22
vedené na LV č.8468, KN-C 7332/20,7332/23,7332/25,7332/26 vedené na LV Č.8469

Podľa ust*10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na
svojej úradnej tabuli ana svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom
území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.
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Zvereiní sa
1. Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - úradnátabuľa, web
2. OU Zilina - OVBP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Zilina - úradná tabuľa, web
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