
Spisové číslo: Výst. 2011/02659-TV-A/10-IK            V Púchove 21.10.2011

O Z N Á M E N I E

rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom uskutočnenia stavby “ ŽSR, Modernizácia 
železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov v žkm 100,50 – 159,10 pre traťovú 

rýchlosť do 160 km/hod, VI. Etapa“  v e r e j n o u  v y h l á š k o u.
___________________________________________________________________________

      Mesto Púchov na návrh ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Klemensova ul. č. 
8, Bratislava, IČO: 31 364 501 v zastúpení REMING Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 
04  Bratislava  3,  IČO:  35 729 023  vydalo  dňa  21.10.2011 pod  spisovým  číslom:  Výst. 
2011/02659-TV-A/10-IK rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov registra „E “ v zmysle GP č. 
31566391-94/2009 k.ú. Horné Kočkovce, okres Púchov: LV č. 3626, parc. č. 125, diel č. 23, 
24; LV č. 3735, parc.č. 440, diel č. 5, 6, 7; LV č. 3637, parc.č. 439/1, diel č. 10, 11; LV č. 
3637, parc.č.  438/3 za účelom uskutočnenia stavby  “ ŽSR, Modernizácia železničnej  trate 
Nové  Mesto  nad  Váhom – Púchov  v žkm 100,50  –  159,10  pre  traťovú  rýchlosť  do  160 
km/hod, VI. Etapa“.

      Stavebný úrad oznamuje rozhodnutie o vyvlastnení pre vlastníkov, ktorých totožnosť a 
pobyt nie je známy 

VEREJNOU  VYHLÁŠKOU.
      Doručenie sa uskutoční vyvesením rozhodnutia  počas  15 dní v meste a obci spôsobom v 
mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

  Mgr. Marián MICHALEC
                 p r i m á t o r  mesta

___________________________________________________________________________
Toto rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Púchov, miestnej 
časti Horné Kočkovce a iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase 
alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie rozhodnutia.

Štefánikova 821/21
020 18 Púchov

tel:  042/46508 34
fax: 042/46508 26

http://www.puchov.sk
e-mail: msupuchov@puchov.sk


