
OKRESNÝ tRAD ŽILINA 
odbor výstayby a bytovej politiky 

Vysokoškolákov ~. 8556/33B, 010 08 Žilina 

Sp. zn.: OU-ZA-OVBP2-2019/019225/BAT 

Vec: 
Informácia o za~ati vvvlast~iovacieho konania podra § 10 ods. 1 a 3 zák. ~. 282/2015 Z.z. 

Okresný (mad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne prislušný 
Arad na konanie o vyvlastnenf (d'alej len vyvlastfiovaci orgán) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona 
~islo 282/2015 Z. z. o vyvlastiiovani pozemkov a stavieb a o mItenom obmedzeni vlastnickeho 
práva k nim a o zmene a dopineni niektorych zákonov (d'alej len „zákon o vyvlastfiovani), 
v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o vyvlastriovani  informuje verejnosr  o za~ati 
vyvlastiiovacieho konania pre stavbu: „Diarnica D3 Oš~adnica — ~adca, Bukov, 2.  
polprofil"  

Podra ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastfiovanf, vyvlastriovaci orgán uvádza nasledovne 
informácie: 
a) ti~el vyvlastnenia: nadobudnutie vlastnickeho prdva k predmetu vyvlastnenia v prospech 

vyvlastnitera 
b) údaje o vyvlastniterovi: Národná diarni~ná spolo~nosf, a.s., so sidlom Daravská cesta 14, 

841 04 Bratislava- Karlova Ves, I~O : 35919001 
c) katastrálne územie: Horelica 
d) parcelné ~isla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: par. KNC 3375/86 na LV 

6. 3178, KNC 6. 3375/96, KNC 6. 3375/97 na LV 6. 3181 
Podra ust.§10 ods.3 zákona o vyvlastriovani, informácie podFa ods.2 cit. paragrafu zverejni na 

svojej ilradnej tabuli a na svojom webovom sidle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom 
íizemi sa vyvlastflované pozemky nachádzajú. 
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Podra ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o vyvlastriovani, informácie podra ods. 2 cit. paragrafu 
zverejni na svojej aradnej tabuli a na svojom webovom sidle ak ho má zriadené obec, v ktorej 
katastrálnom rizemi sa vyvlastriované pozemky nachádzajú. 
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Vybavuje/ linka  Zilina/dila 
Mgr. A. DamaNcova/041/7335997 10.05.2019 

Vec 
Informácia o za~ati vvvlastriovacieho konania podl'a ~~ 10 ods. 1 a 3 zák. 6. 282/2015 Z.z. 

Okresny Arad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne prislušný rirad na 
konanie o vyylastneni (d'alej len vyvlastriovacf orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona ~islo 282/2015 
Z. z. o vyylastriovani pozemkov a stavieb a o nritenom obmedzeni vlastnickeho práva k nim a o zmene 
a dopineni niektorych zákonov (d'alej len „zákon o vyvlastriovani), v slalade s ust. § 10 ods.1 zákona 
o vyvlastriovani, informuje verejnosf 

o za~ati vyvlastriovacieho konania pre stavbu 
Dial'nica „D3 Oš~adnica — ~adca, Bukov 2. polprofil" 

Podra ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastriovani, vyvlastriovaci orgán uvádza nasledovne informácie: 
a) ti~el vyvlastnenia: odriatie vlastnickeho práva — trvalý záber k predmetu vyvlastnenia v prospech 

vyvlastnitera pre d~ely realizácie verejnoprospešnej liniovej stavby Diarnice „D3 Oš~adnica — 
~adca, Bukov 2. polprofil" 

b) údaje o vyvlastniterovi: NDS a.s., so sidlom Dfibravská cesta 14, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, 
I~O : 35919001 

c) katastrálne územie: Horelica 
d) parcelné ~fsla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN C ~. 3303/16 na LV 6. 4265, 

KN C 6. 3303/8 na LV 6. 671, KN C ~. 3303/15 na LV C. 3362, KN C ~. 3303/20, 3304/7 na LV 
3334, KN C ~. 3303/9 na LV 3366, KN C ~. 3304/4 na LV 3361, KN C ~. 3303/19 na LV 4729. 

Dora& sa: 
1. Mestský nrad ~adca, Ndmestie Slobody 30, 022 01 ~adca 
Zverejni sa: 
1. 00 Žilina, OVBP Vysokoškoldkov 8556/33B Žilina - nradnd tabul'a, web 


