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Plevník-Drienové 255
018 26 Plevník-Drienové
Slovenská republika
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04. 05. 2020

Vec
Oznámenie verejnosti začatie vyvl. 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 začatí vyvlastňovacieho konania.
Účel vyvlastnenia:
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku nachádzajúceho sa pod stavbou ,,Diaľnica D1 Sverepec Vrtižer“ podľa § 17a a § 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.
Katastrálne územie:
Plevník - Drienové, obec: Plevník - Drienové
Parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb, ktoré sú predmetom vyvlastnenia:
Pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 2164, evidovaný v registri KN-E pod parc. č.10151/200.
Vyvlastňovacie konanie začalo dňa 28.02.2020 podaním návrhu na vyvlastnenie a je vedené u
vyvlastňovacieho orgánu pod spisovým číslom: OU-TN-OVBP2-2020/011798.
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Podľa § 10 ods. 3 zákona o vyvlastňovaní informácie podľa odseku 2 zverejní na svojej úradnej tabuli a na
svojom webovom sídle obec, ak ho má zriadené, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňovaný pozemok
alebo vyvlastňovaná stavba nachádza.
S pozdravom

Príloha: Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky

Ing. Milan Petrík
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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