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Informácia o začatí 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 (ďalej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust.§7 ods.1 zákona číslo 282/2015 
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 ust.§10 
ods. l zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť 

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu : ,,ŽSR, Modernizácia koridoru, 
štátna hranica ČR/SR- Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trat"' 

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

a) účel vyvlastnenia: vyvlastnenie pozemkov - trvalý záber 

a obmedzenie vlastníc. práva k pozemkom - zriadenie vecného bremena 

pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby . 

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

c) katastrálne územie: Čadca 
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: 

trvalý záber: KN-C 14575/31, 14575/32, 14580/3, 14582/ 11, 14583/27, 14583/28 na LV č.512 , 

KN-C 14560/13, 14669/4 na LV č.8243 , KN-C 14564/20, 14565/17 na LV č.11767 , 

KN-C 14575/30 na LV č.11887, KN-C 14583/29, 14583/30 na LV č.13338 

vecné bremeno: KN-E 5554/1 na L V č. 13905 

Podľa ust.§ 1 O ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej 
úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa 
vyvlastňované pozemky nachádzajú. Ok · · d ž·1· resny ura I ma 
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