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

Okresný (wad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne prislušný tlrad na 
konanie o vyvlastneni (d'alej len vyvlastŕiovaci orgán) v zmysle ust.§7 ods.1 zákona čislo 
282/2015 Z. z. o vyvlastŕiovani pozemkov a stavieb a o níttenom obmedzeni vlastnickeho práva 
k nim a o zmene a dopineni niektorých zákonov (d'alej len „zákon o vyvlastŕiovani"), v salade 
s ust.§10 ods.1 zákona o vyvlastilovani informuje verejnose o začati vyvlastii.ovacieho 
konania pre stavbu „Diarnica D3 Oščadnica- Čadca, Bukov, 2.polprofil" 

Podra ust.§10 ods.2 zákona o vyvlastŕiovani, vyvlastŕiovaci orgdn uvddza nasledovne informácie: 
a) iičel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastnickeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech 

vyvlastnitera 
b) údaje o vyvlastniterovi: Národnd diarničná spoločnosf, a.s., so sidlom Diabravskd cesta 14, 

841 04 Bratislava- Karlova Ves, I 	: 35919001 
c) katastrálne územie: Horelica 
d) parcelné elsla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC č. 3303/17 na LV 6. 2815, 

KNC č. 3303/18 na LV č. 4416, KNC č. 3303/19 na LV č. 3339 
Podra ust.§10 ods.3 zákona o vyvlastfiovani, informácie podra ods.2 cit. paragrafu zverejni na 
svojej ítradnej tabuli a na svojom webovom sidle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom 
územi sa vyvlastŕiované pozemky_n_q_clád 
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Zverejni sa :  
1. Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca - úradná tabura, web 
2. 00 Žilina - OVBP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina - úradná tabuFa, web 
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