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OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN 
odbor výstavby a bytovej politiky 

Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín 
 

Číslo : OU-TN-OVBP2-2019/021020-009/Ku  V Trenčíne, dňa  08.10.2019 
 

 

                                                                                     Vyvesené na úradnej tabuli: dňa ................................ 

                                                                              Zvesené dňa:                                ................................ 

 

                                                                              (podpis a odtlačok 

                                                                              pečiatky úradu)  

 
 

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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o vyvlastňovaní“) týmto podľa § 10 ods. 1, 2 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o skončení 

vyvlastňovacieho konania. 

 

Účel vyvlastnenia: 

Uskutočnenie stavby: „Cesta I/9 Chocholná - Mníchova Lehota km 113,568 - 120,988“ podľa § 17a 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 

 

Údaje o vyvlastniteľovi: Slovenská republika, v zastúpení Slovenská správa ciest, sídlo: Miletičova 

19, 826 19  Bratislava, IČO: 00003328.  

 

Katastrálne územie: Veľké Bierovce, obec: Veľké Bierovce 

 

Parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: 

Pozemky zapísané na listoch vlastníctva:  

- č. 597 evidované v registri C-KN pod par. č. 383/3 ostatná plocha o výmere 69 m2, 

  pod parc. č. 383/2 ostatná plocha o výmere 34,00 m2,  

  pod parc. č. 469/5 ostatná plocha o výmere 30 m2  

  a pod parc. č. 469/4383/2 ostatná plocha o výmere 16 m2, 

- č. 851 evidovaný v registri C-KN pod par. č. 385/15 orná pôda o výmere 1 m2, 

- č. 988 evidovaný v registri C-KN pod par. č. 471/7 trvalý trávnatý porast o výmere 1 m2, 

- č. 987 evidované v registri C-KN pod par. č. 529/2 ostatná plocha o výmere 1 m2,  

pod par. č. 463/5 ostatná plocha o výmere 3 m2,  

pod par. č. 463/2 ostatná plocha o výmere 84 m2,  

pod par. č. 377/2 ostatná plocha o výmere 83 m2,  

pod par. č. 518/3 ostatná plocha o výmere 15 m2,  

pod par. č. 518/2 ostatná plocha o výmere 15 m2,  

pod par. č. 518/2 ostatná plocha o výmere 8 m2,  

pod par. č. 514/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2,  

pod par. č. 382/2 ostatná plocha o výmere 55 m2,  

pod par. č. 539/4 ostatná plocha o výmere 25 m2,  

pod par. č. 539/5 ostatná plocha o výmere 34 m2  

a pod par. č. 530/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2. 
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Vyvlastňovacie konanie vedené pod číslom: OU-TN-OVBP2-2019/021020 skončilo dňa 

03.10.2019 nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení číslo: OU-TN-OVBP2-

2019/021020-008/Ku zo dňa 11.09.2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Petrík 

vedúci odboru  

výstavby a bytovej politiky 

 

Poznámka: 

Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania sa zverejňuje na  

1. Na úradnej tabuli vyvlastňovacieho orgánu 

2. Na úradnej tabuli obce Veľké Bierovce  

3. Na webovom sídle vyvlastňovacieho orgánu: http://www.minv.sk/?okresny-urad-trencin 

4. Na webovom sídle obce Veľké Bierovce: http://www.velkebierovce.sk/

  

 


