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Informácia verejnosti

/

o skončení vyvlastňovacieho konania.

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný správny orgán
vykonávajúci pôsobnosť vyvlastňovacieho orgánu (ďalej len „správny orgán“) podľa § 7 ods. 1
zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho
práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“) týmto
podľa § 10 ods. 1, 2 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho
konania.
Účel vyvlastnenia:
Majetkovoprávne vysporiadanie zriadením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k časti pozemku
nachádzajúceho sa pod stavbou „Diaľnice D l Sverepec - Vrtižer variant V2a/I“ stavebným objektom
SO 501-02 Kanalizácia diaľnice podľa § 24e zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 35 919 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 3518/B, v zastúpení Geoplán, spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad.
Katastrálne územie: Považské Podhradie, mesto: Považská Bystrica.
Parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb, ktoré sú predmetom vyvlastnenia:
Časť pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 4213, evidovaného v registri KN-E pod pare. č.768.
Vyvlastňovacie konanie vedené pod spisovým číslom: OU-TN-OVBP2-2018/0022104 skončilo dňa
12.12.2018 nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení číslo OU-TN-OVBP22018/0022104-007/Ju.
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