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Vec
Oznámenie o začatí vvvlastňovacieho konania - informácia

Okresný úrad Presov odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne amiestne príslusný
vyvlastnovací orgán podľa § 7 ods. 1 zákona é. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov
astavieb ao nútenom obmedzení vlastnickeho práva knim a o zmene adoplnení niektorých
zákonov (ďalej len "zákon ovyvlastňovaní"), podľa § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovani
informuje verejnosť, žedňa31.05. 2019bolozačatévyvlastňovaciekonanieprestavbu
"R4 Prešov - Severný obchvat".

Podľa § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné

informácie:

a) účelvyvlastnenia:prechodvlastníckeho právak nehnuteľnostiam, uvedenýmpodbodomd),

b) vyvlastniteľ: Národná diaľnicná spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14. 841 04

Bratislava, j zastúpeni spoločnosťou MPV PO - združenie, zastúpené: Ing. Igor Zatkovič-

Geo-Real, Barčianska68, 040 17 Košice,
c) katastrálne územie: Vysná Šebastová,

d) parcelné Ďísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: pareely C KN c.
ač. 1036/30.

Podla § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán je povinný informovať
verejnosť na svojej úradnej tabuli a nasvojom webovom sídle o začati vyvlastňovacieho konania

do siedmichdni od dorucenianávrhua o skončení vyvlastňovacieho konaniado siedmichdní od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení.

Podľa § 10ods. 3 tohto zákona,uvedenúinformáciepodľa odseku2 zverejninasvojej

úradnej tabuli a na svojom webovom sídle obec, ak ho má zriadené, v ktorej katastrálnom území
savyvlastňovanýpozemok alebo vyvlastňovanástavbanachádza.

Jnformácia o začatí vyvlastňovacích konaní bude zverejnená na úradnej tabuli Okresného
úradu Prešov^Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, na webovom sídle Okresného úradu-Prešov

"Uradná tabuľa", na úradnej tabuli obce Vyšná Šebastováa na webovom sídle obce Vyšná
Sebastová, ak ho má zriadené.
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