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Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
ktorého zastupuje REMING CONSULT a.s., Na bráne 4, 010 01 Žilina
(ďalej len "navrhovatel"') dňa 03.06.2016 podal návrh na obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom
zriadením vecného bremena v nevyhnutnej miere podľa podmienok geometrického plánu (ďalej len
"GP") č. 36438626-50.112014 zo dňa 25.05.2015 overený Správou katastra Čadca dňa 08.06.2015 pod
č. 665/2015, vyhotovený Proma Invest s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, O1O Ol Žilina pre potreby
uskutočnenia stavby
" ŽSR, Modernizácia

koridoru, štátna hranica ČRJPR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo),
železničná trať"
PS 08-22-04- Čadca - štátna hranica SR/ČR, preložka káblov DK+TK ŽSR

v katastrálnom území Čadca a to parcela
EKN 5554/1(diel 3) na LV 13905 (pod B 23, 25, 26, 27,63,69,72,
118,119)

105, 110, 111, 113, 114, 115,

podľa § 108 ods. 2 písm. l) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") , ako aj v zmysle § 11
zákona č. 513/2009 Z.z. zákona o dráhach a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Uvedeným dňom bolo zahájené vyvlastňovacie konanie.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon") v súladu s ustanovením § 113 ods. 1 a 2 stavebného zákona oznamuje zahájenie
vyvlastňovacieho konania účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie na deň
18.08.2016 (štvrtok) o 10.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka 1. posch. č.d. 18.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom
stavebnom úrade a pri ústnom pojednávaní.
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Podkladom
pre určenie náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva je znalecký posudok č.
zo dňa 112.11.2015, ktorý vyhotovil Ing. Mária Blahovcová, Hurbanova 2306/21, 022 01

Ak účastníci vyvlastňovacieho
konania majú námietky proti vyvlastneniu, podľa § 113 ods. 3
stavebného 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 stavebného zákona, sa neprihliada.
Podľa § 113 ods. 4 stavebného zákona účastník konania.môže
uplatniť námietku predpojatosti,
ktorá obsahuje skutočnosti nasvedčujúce
vylúčenie zamestíian~a',: správneho orgánu, najneskôr na
ústnom konaní alebo do 15 dní odo dňa, keď sa mohol o týchto skutočnostiach dozvedieť. V námietke
predpojatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod pre ktorý má byť 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
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

písomné

Ak vyvlastňovaný
pozemok nemá v katastri nehnuteľností
zapísaného
vlastníka (nezistený
vlastník) alebo vlastníctvo je predmetom
konania o dedičstve alebo súdneho
konania v konaní
účastníkov konania zastupuje zákonný zástupca Slovenský pozemkový fond Bratislava.
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods.2 zákona Č. 71/1976 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov. Oznámenie musí byť vyvesené
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
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Ing. Milan G
primátor mesta

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova súp. Č. 8, 813 61 Bratislava
2. REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta súp. Č. 27, 831 04 Bratislava
3. Mária Birtusová, Podzávoz súp. Č. 433, 022 01 Čadca
4. Štefan Hlušek, U Gala súp. Č. 328, 023 51 Raková
5. Ján Jurga, Staškov súp. Č. 458, 023 53 Staškov
6. Vladimír Jurga, A.Bernoláka súp. Č. 2614/13, 022 01 Čadca
7. Jana Jurgová, Potočná súp. Č. 925, 022 01 Čadca
8. Veronika Liščáková, Podzávoz súp. Č. 2466, 022 01 Čadca
9. Emília Pastorková, Kýčerka súp. Č. 12,02204
Čadca
10. Anna Šimurdová, Podzávoz súp. Č. 2214, 022 01 Čadca
11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 47 Bratislava 11
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Potenciálny dediči po zomretých vlastníkov:
12. Alena Čepelová, Mateja Bela súp. Č. 3459/64, 010 15 Žilina - Závodie
13. Vincent Murár, Čadečka súp. Č. 345, 02201 Čadca

Na vedomie:
14. Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, Ľ.Podjaýoririsk~rsup:ďč:,~~576, 022 01 Čadca

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis or ánu,'ktory- potvrdzuje vyvescnic a zvesenie

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadcask
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Internet: wwwmestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

