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Okresný tírad 

Odbor výstavby a bytovej politlky 
Oddelenie štátnej stavebnej spravy 

Vysoko§koldkov 8556/33B, 010 08 Zilina 
Pr;lolly  

Vii§ list čfslo/zo dăa Na§e čfslo 	 Vybavuje/ linka 	 
OU-ZA-OVBP2-2019/033258-2/KUL 	Ing.Eva Kullov6/041/7335993 25.0 

Vec: 
Informácia o začati vyvlastŕiovacieho konania podra §10 ods.1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.  

Okresný ňrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne prislušný firad na 
konanie o vyvlastnenf (d'alej len „vyvlasttiovacf organ") v zmysle ust.§7 ods.1 zákona čfslo 
282/2015 Z. z. o vyvlastŕiovaní pozemkov a stavieb a o niitenom obmedzeni vlastnickeho práva 
k nim a o zmene a dopinenf niektorých zákonov (d'alej len „zákon o vyvlastilovani"), v sfilade 
s ust.§10 ods.1 zákona o vyvlastriovaní informuje verejnost' o začati vyvlastňovacieho 
konania pre stavbu : „Dial'nica D3 Ogčadnica — Čadca, Bukov, 2 polprofil" 

Podra ust.§10 ods.2 zákona o vyvlastiiovanf, vyvlastiliovacf organ uvadza nasledovne informácie: 
a) ličel vyvlastnenia: trvalý záber pozemkov v prospech vyvlastnitera pre tioely realizácie 

verejnoprospešnej stavby „Diarnica D3 Oščadnica — Čadca, Bukov, 2 polprofil" 
b) vyvlastniter: 

	

	Národná diarnična spoločnosť,a.s.,Investičný odbor Žilina,Radlinského 13 
010 01 žilina, IČO: 35919001 

c) katastridne územie: Horelica 
d) parcelne čisla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: 

na LV parcela KNC na LV parcela KNC 
3341 2405/21 4696 1809/3 
3341 2405/24 4696 1810/4 
3339 2407/4 3294 1571/2 
4696 1812/4 3294 1640/5 
4696 1812/2 3294 2040/7 
4696 1809/4 3918 2041/4 
4696 1810/5 3918 2041/5 

Podra ust.§10 ods.3 zákona o vyvlastfiovanf, informácie podra ods.2 cit. paragrafu zverejni na 
svojej firadnej tabuli a na svojom webovom sidle ak ho ma zriadené obec, v ktorej katastralnom 
fizemi sa vyvlastilované pozemky nachadzajfi. 
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