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Infoľmácia o začatíwvlastňovacieho

Žiľrnal.l.2}lg

podl'a E 10 ods.l a3 zátk,č,.2821201'5

.

Qkľesný úľadŽiľna odboľ výstavby a bytovej politilĺy ako vecne a miestne príslušný úrad na
konanie ovyvlastnení (d'alej len vyvlastňovací orgán) vzmysle ust. $ 7 ods.l zákonač,.28212015

Z. z. ovyvlastňovaní pozemkov astavieb aonútenom obmedzení vlastníckeho práva knim
niektoých zákonov (d'alej len ,,zákon o vyvlastňovaní") v súlade s ust. $
ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje veľejnosť
a o zmene a doplnení

l0

o začatívyvlastňovacieho konania pľe stavbu
..Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí HoľnÝch Kvsúc"

Podľa ust'
infoľmácie:

$

10 ods'2 zákona

o

vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné

a) účelvyvlastnenia" obmedzenie vlastníckeho práva pre zriadenie vecného bľemena pľe
líniovústavbu ,,Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Hoľných Kysúc"
b) údaje ovyvlastniteľovi; Severoslovenské vodárne akana|izácie a.s., Bôrická cesta 1960,
010 57 Zilina,36 672297
cl katastrálne územie: Klokočov
dl parcelné číslapozemkov, ktoré sú predmetom vyvlasĺnenia: par. KNE č. 32979 na LV č. 13381,
KNE č. 334t5 naLV.č. 7357I, KNE č. 33552 na LV č.73667, KNE.č. 32980'na LV č. 13382,
KNE č. 3298I na LV č. 13383, KNE č. 33511 na LV č. 13623, KNE č. 32982 na LV č. 13384'
KNE č. 23966 na LV č. 6338, KNE č. 3355513 na LV č'. 13664, KNE č'332l5ll ĺa LV č. l34l0,
KNE č. 335I2lI0 na LV č. 13624, KNE č. 333Q3l2 na LV č,. 13462, KNE č. 33529ll na LV č.
13639, KNE č. 335|512 na LV č. 13627, KNE č. 329831101na LV č. 13385' KNE č. 33200 na
LV č. 13396, KNE č. 3355412 na LV č.13663
Podľa ust. $ 10 ods.3 zélkona o vyvlastňovaní, informácie podlä ods.2 cit. paragľafu
zverejní na svojej úľadnej tabuli ana svojom webovom sídle ak ho má zriaderle obec, vktorej
katashálnom tnemisa vyvlastňované pozämkv nachádzajóiub",?ľJľ;!í'ľilľ-šJffiou,,*
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