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Vec: 
Informácia o začati vyvlastfiovacieho 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 prislušny ilrad na 
konanie o vyvlastneni (d'alej len „vyvlastiovaci organ") v zmysle ust.§7 ods.1 zákona čislo 
282/2015 Z. z. o vyvlastriovani pozemkov a stavieb a o nínenom obmedzeni vlastnickeho práva 
k nim a o zmene a dopineni niektorých zákonov (d'alej len „zakon o vyvlastriovani"), v súlade 
s ust.§10 ods.1 zákona o vyvlastflovanf informuje verejnost' o začati vyvlastňovacieho 
konania pre stavbu : „Diarnica D3 Oščadnica — Čadca, Bukov, 2 polprofd" 

Podra ust.§10 ods.2 zákona o vyvlastriovani, vyvlastfiovaci organ uvádza nasledovne informácie: 
a) (del vyvlastnenia: trvalý záber pozemkov v prospech vyvlastnitera pre íičely realizácie 

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

	

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

c) katastrálne územie: Horelica 
d) parcelné čisla pozemkov, ktoré súpredmetom vyvlastnenia: 

LV parcelaKN-C LV I 	parcelaKN-C 
3160 3375/92 4702 3375/98 
3177 3375/76 L 	4702 3375/111 
3177 3375/91 3188 3375/66 
3183 3375/66 3188 3375/109 

Podra ust.§10 ods.3 zákona o vyvlastŕiovani, informácie podra ods.2 cit. paragrafu zverejni na 
svojej tiradnej tabuli a na svojom webovom sidle ak ho ma zriadené obec, v ktorej katastrálnom 
Azemi sa vyvlastŕiované pozemky nachadzajú. 
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