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Okresný úrad Žilina 

Odbor výstavby a bytovej politiky 
Oddelenie štátnej stavebnej správy 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

Nale Oslo 	 Vybavuje/ linka 	 Žilina/dňa 
OU-ZA-OVBP2-2019/007864/KUL 	 Ing.Eva Kullovň/041/7335993 	 21.01.2019 

Vec 
Informácia o začati vyvlastiiovacieho konania podra §10 ods.1 a 3 zák. 6. 282/2015 Z.z. 

Okresný Arad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne prislušný Arad na 
konanie o vyvlastneni (d'alej len vyvlastiiovaci orgán), v zmysle ust. §7 ods.1 zákona čislo 
282/2015 Z. z. o vyvlasthovani pozemkov a stavieb a o niitenom obmedzeni vlastnickeho práva 
k nim a o zmene a dopineni niektorých zákonov (d'alej len „zákon o vyvlastfiovani), v súlade 
s ust. §10 ods.1 zákona o vyvlastiiovani, informuje verejnosť  o začati vyvlastikovacieho 
konania pre stavbu „Diarnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec” 

Podra ust.§10 ods.2 zákona o vyvlastiiovani, vyvlastilovaci orgán uvádza nasledovne informácie: 
a) iteel vyvlastnenia: vyvlastnenie pre potreby trvalého záberu v prospech vyvlastnitera pre 

tičely realizácie verejnoprospešnej liniovej stavby „Diarnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec" 
b) ticlaje o vyvlastniterovi: Národná diarničná spoločnosť  a.s., so sidlom Dfibravská cesta 14, 

841 04 Bratislava, IČO : 35919001 
c) katastrcdne fizemie: Čadca 
d) parcelné čisla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: 

KN-C 9968/16, KN-C 9974/29 vedené na LV 9877 

Podra ust.§10 ods.3 zákona o vyvlastfiovani, informácie podra ods.2 cit. paragrafu zverejni na 
svojej firadnej tabuli a na svojom webovom sidle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom 

ádzajfi. 
ME TSKY URA 	ĆAD . 

BEMENEW  40 1 # 
Došlo clCia: 

23 Al. 21119 
Sklad. znak 
a lehota 

Prilohy: Uki. znak: Referent 

x:rSit-i 41;Qii: 
17 	I 

Okresný úrad Žilina 
odbor výstavby a bytovej politiky 

Ifysokotkof &qv 8556133B 
010 08 Zilina 

— -1. 

RNDr. Ivana Žureková 
vedllea odboru 

Doruči sa: 
1. Mesto Čadca, Mestský úrad, Námestie Slobody 6.30, 022 01 Čadca - firadná tabura, web 
2. 06 Žilina - OVBP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina - firadná tabura, web 
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