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Vec: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho poiednávania

Vyvlastniteľ Železnice SR v zastúpení spoločnosťou Reming consult,a.s., Bratislava podal
dňa 15. a 27.6.2017 na Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline ako vecne
a miestne príslušnému úradu, návrh na vyvlastnenie pozemkovpre objekty stavby

ŽSR,dostavba zriad'ovacej stanice Žilina -Tepličkanad Váh. a nadväzujúcej
železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

1. podl'a GP č. 1205-44/2017 v k.ú. Varín- parc.č.KNE 3193/2, z nej diel Č. 3 zapísaná na
LV Č. 3838 pod B1

2. podl'a GP Č. 1205-33/2017 v k.ú.Strážov-parc.č, KNE 401,402 zap. na LV Č. 727, parc.č.
400 zap. na LV Č. 726, parc.č. 40311,2 zap. na LV Č. 728, parc.č. KN C 335 zap. na LV
č.513

~-~~, 3. pndľa GP "č.1205.,,32/2017,vk.ú, Žilina",parc.č._Kl~lE_549_4L502~zap._ll!!...oLll....č._Q,O.o_p.o..d....~-_
B1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,16,17,18 a parc.č. 55001201 zap. na LV č. 9504 pod B1

Okresný úrad, odbor výstavby týmto oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania podľa § 10 , ods.
4 vyvlastňovacieho zákona a súčasne podľa § 10 ods. 1O tohto zákona

nariaďuje
na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční Iia Okresnom úrade v Žiline,
odbore výstavby a BP na ul. A.Kmeťa Č. 17, IV.poschodie, miestnosť Č. 407
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dňa 1.8.2017 /utorokl o 9.00 hod.
Do podkladov návrhov možno nahliadnúť pred dňom úsmeho pojednávania na tunajšom

Okresnom úrade, v stránkové dni a pri ústnom pojednávaní.Ak účastníci vyvlastňovacieho konania
majú námietky proti vyvlastneniu, podľa § 10, ods.12 vyvlastňovacieho zákona, ich musia uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní. Na námietky uplatnené neskôr a na námietky, ktoré boli v územnom
konaní zamietnuté, alebo ktoré mohol účastník konania uplatniť v územnom konaní podľa
vyvlastňovacieho zákona, sa neprihliada.

Podľa § 10 ods. 13 vyvlastňovacieho zákona účastník konania môže uplatniť námietku
predpojatosti, ktorá obsahuje skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu
najneskôr na ústnom konaní alebo do 30 dní odo dňa, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel.
V námietke predpojatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod pre ktorý má byt'
zamestnanec správneho orgánu vylúčený a kedy sa účastník konania podávajúci námietku
predpojatosti o dôvode vylúčenia dozvedel.
Ak sa nechá niektorý účastník v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
splnomocnenie s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Podl'a § 10 ods.8 zákona o vyvlastnení vlastník pozemku je povinný zdržať sa nakladania
s vyvlastňovaným pozemkom odo dňa doručenia tohto oznámenia a začatí vyvlastňovacieho
konania, okrem práva uzavrieť nájomnú zmluvu alebo zmluvu s vyvlastnitel'om.

Podl'a § 10 ods.9 zákona o vyvlastnení Okresný úrad Žilina, katastrálna odbor je povinný
zapísať obmedzujúcu poznámku na vyššie uvedené parcely po doručení tohto oznámenia.
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Doručí sa:
a/Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
blReming consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava.. '
1. Slovenský pozemkový fond, RO Žilina, Sad SNP Č. 10, Ol OOl,Žilin~, ,
2. Kyška Vít, Dedinská 99/60,01001 Žilina:- Strážov':';' " " -.

Q) Mesto Čadca, na vývesku: za Politzer Juraj, Palárikova 94/7, Čadca
cl spis

Na vedomie:
1. OÚ Žilina, katastrálny odbor, Andreja Kmeťa č. 17,010 Ol Žilina
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