OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
odbor výstavby a bytovej politiky
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Číslo: OU-PO-OVBP2/2019/26661/56951/ŠSS-KM

V Prešove 21.05.2019

Vec
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informácia
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný
vyvlastňovací 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“), podľa § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní
informuje verejnosť, že dňa 13.05.2019 bolo začaté vyvlastňovacie konanie pre stavbu
„I/68 Sabinov, preložka cesty“.
Podľa § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné
informácie:
a) účel vyvlastnenia: prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, uvedeným pod bodom d),
b) vyvlastniteľ: SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, v zastúpení
Slovenskou správou ciest, IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice,
c) katastrálne územie: Pečovská Nová Ves,
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN-C č. 1112/62, 1112/63,
1112/64, 1112/71, 1112/72, 1112/79, 1112/80, 1112/81, 1112/82, 1112/83, 1114/78,
1114/79, 1114/80, 1114/81, 1114/82, 1114/89, 1114/90, 1114/91, 1114/92, 1114/93,
1114/99, 1114/100, 1114/101, 1114/102, 1114/103, 1114/107, 1114/108, 1114/109,
1114/110, 1114/111, 1114/117, 1114/118, 1114/119, 1114/120, 1114/121, 1114/122.
Podľa § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán je povinný informovať
verejnosť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle o začatí vyvlastňovacieho konania
do siedmich dní od doručenia návrhu a o skončení vyvlastňovacieho konania do siedmich dní od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení.
Podľa § 10 ods. 3 tohto zákona, uvedenú 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.
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania bude zverejnená na úradnej tabuli
Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, na webovom sídle Okresného úradu
Prešov „Úradná tabuľa“, na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves a na webovom sídle obce
Pečovská Nová Ves, ak ho má zriadené.
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