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Vec 
Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania  

 

 Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný správny orgán 

vykonávajúci pôsobnosť vyvlastňovacieho orgánu (ďalej len „správny orgán“) podľa ust. § 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 ust. § 10 ods. 1 a 2 zákona o vyvlastňovaní informuje 

verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania. 

 

 Účel vyvlastnenia: 

 Návrh na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom, trvalý záber, pre účel 

realizácie líniovej stavby „Cesta I/2 a I/51 Holíč – obchvat, II. etapa, 1. stavba“, podľa ust. § 

17a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

 

 Údaje o vyvlastniteľovi:  

 Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest, v zast. Ing. Romanom 

Žemberom, generálnym riaditeľom, v zast. Ing. Viliamom Žákom, riaditeľom Investičnej 

výstavby a správy ciest Bratislava, so sídlom Miletičova 19, 820 05 Bratislava.  

 

 Katastrálne územie: Holíč,  obec Holíč. 

 

 Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: 

- LV č. 5966: parcela  KN-C č. 11990/7 

- LV č. 5966: parcela KN-C č. 11990/37 
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 Vyvlastňovacie konanie začalo dňa 09. 04. 2019 podaním návrhu na vyvlastnenie 

pozemkov a je vedené u vyvlastňovacieho orgánu pod spisovým číslom: OU-TT-OVBP2-

2019/016339. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Ing. Ľubomír Antal 
                                                                        vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 
                                                                          

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

1. Informácia pre verejnosť (ust. § 10 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z.) -   oznámenie vyvesené  

na  úradnej  tabuli OU  Trnava,   Kollárova 8, Trnava a zároveň bude zverejnené na webovej 

stránke OU Trnava 

 

Vyvesené dňa ...................................                            

 

 

Podpis a pečiatka 

 

 

 

 

 

 

2. Mestský úrad Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč – informácia pre verejnosť (ust. § 10 ods. 

1 zákona č. 282/2015 Z. z.) – oznámenie vyvesené  na  úradnej  tabuli  Mestského úradu Holíč 

a zároveň bude zverejnené na  webovej stránke Mestského úradu Holíč 

        

Vyvesené dňa...................................                            

 

 

Podpis a pečiatka 


