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Číslo: OVaŽP/2014/2425/13521- TS1-20-KOV             V Púchove 01. 07. 2014 
Vybavuje: Ing. Kováčiková, č.t.042/4650846 
 
Vyvesené dňa : ...........................................    Zvesené dňa : .................................................. 

Podpis a pečiatka orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie vyhlášky. 

 
O Z N Á M E N I E 

   o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania 
VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

___________________________________________________________________________ 
 
       ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Klemensova ul. č. 8, 813 61 Bratislava 
v zastúpení GEOsys, s.r.o., Rezedová č. 25/B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 849 894 podal 
dňa  03. 06. 2014  návrh na vyvlastnenie pozemkov v kat. území Nosice: 
 

• Parcela C - KN č. 820/112, 820/113 a 820/114 
    Poliaková Anna – zomrela 
    Kováč Ladislav – zomrel 
Na pozemku registra C-KN parc. č. 820/112, 820/113 a 820/114,  podľa LV č. 2543 neviazne 
žiadna ťarcha. 
 

• Parcela C - KN č. 820/95 a 820/96 
    Divinská Anna – neznámy vlastník v správe SPF 
Na pozemku registra C-KN parc. č. 820/95 a 820/96,  podľa LV č. 3874 neviazne žiadna 
ťarcha. 
 

• Parcela C - KN č. 820/130 a 820/131 
    Gašpárek Stanislav – zomrel 
    Gašpárek Michal – neznámy vlastník v správe SPF 
    Gašpárek Karol – neznámy vlastník v správe SPF 
    Pastorek Lukáč – neznámy vlastník v správe SPF 
Na pozemku registra C-KN parc. č. 820/130 a 820/131 podľa LV č. 3905 neviazne žiadna 
ťarcha. 
 

• Parcela C - KN č. 820/103, 820/104 a 820/105 
    Gabčo František – neznámy vlastník v správe SPF 
Na pozemku registra C-KN parc. č. 820/103, 820/104 a 820/105  podľa LV č. 3665 neviazne 
žiadna ťarcha. 
 

• Parcela C - KN č. 820/106, 820/107 a 820/108 
    Kováč Lukáč – neznámy vlastník v správe SPF 
    Košecká Anna – neznámy vlastník v správe SPF 
    Rosinová Katarína – neznámy vlastník v správe SPF 
    Rosinová Margita – neznámy vlastník v správe SPF 
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Na pozemku registra C-KN parc. č. 820/106, 820/107 a 820/108 podľa LV č. 3863 neviazne 
žiadna ťarcha. 
 

• Parcela C - KN č. 820/118, 820/119 a 820/120 
    Gašpárková Katarína – neznámy vlastník v správe SPF 
    Gašpárková Mária – neznámy vlastník v správe SPF 
    Gašpárek Ján – neznámy vlastník v správe SPF 
    Herceg Ľudovít – neznámy vlastník v správe SPF 
    Pažitná Mária – neznámy vlastník v správe SPF 
    Herceg Štefan – neznámy vlastník v správe SPF 
Na pozemku registra C-KN parc. č. 820/118, 820/119 a 820/120 podľa LV č. 3199 neviazne 
žiadna ťarcha. 
 

• Parcela C - KN č. 820/124, 820/125 a 820/126 
    Ing. Gabčo Ladislav – neznámy vlastník v správe SPF 
Na pozemku registra C-KN parc. č. 820/124, 820/125 a 820/126  podľa LV č. 3871 neviazne 
žiadna ťarcha. 
 

• Parcela C - KN č. 820/134 
    Minár Matúš – neznámy vlastník v správe SPF 
Na pozemku registra C-KN parc. č. 820/134 podľa LV č. 3786 neviazne žiadna ťarcha. 
 

• Parcela C - KN č. 820/135 
    Minárová Katarína – neznámy vlastník v správe SPF 
    Minár Štefan – neznámy vlastník v správe SPF 
Na pozemku registra C-KN parc. č. 820/135  podľa LV č. 3764 neviazne žiadna ťarcha. 
 

, na účel stavby “ ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť do 160 
km/hod., na ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 12.03.2009 pod číslom: RM 
1101/S/2009-12 TA5 A-10 mestom Považská Bystrica. Zmena územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby bola vydaná 03.12.2012 pod číslom: Odd.SP/121/2012/19641/TA5/A-10 
mestom Považská Bystrica. 
 
      Uvedeným dňom bolo začaté  konanie o vyvlastnení. 
      Mesto Púchov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 
zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a 
bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje začatie 
vyvlastňovacieho konania v súlade s ustanovením § 113 stavebného zákona a ustanovením § 
26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/, nakoľko  účastníci konania 
a ich pobyt nie sú známi v e r e j n o u  v y h l á š k o u  a súčasne  
 

n a r i a ď u j e 
 

na prerokovanie návrhu ústne konanie, ktoré sa uskutoční na Mestskom úrade v Púchove, 
Štefánikova č. 821/21, Púchov  /zasadačka, č. dv. 24/  dňa:   
 

05. augusta  2014  (utorok) o 9,30 hod. 
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      Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom 
stavebnom úrade v úradných dňoch / pondelok, streda, piatok /  a pri ústnom konaní . 
       Ak účastníci vyvlastňovacieho konania majú námietky proti vyvlastneniu, podľa § 113 
ods.3 stavebného zákona ich musia uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na námietky 
uplatnené neskoršie a na námietky, ktoré boli v územnom konaní zamietnuté alebo ktoré 
mohol účastník konania uplatniť v územnom konaní podľa stavebného zákona, sa neprihliada. 
 
      Ak sa nechá niektorý účastník konania  v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 
písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal 
zastupovať. 
 
      Stavebný úrad oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pre vlastníkov, ktorých 
totožnosť a pobyt nie je známy verejnou vyhláškou s výzvou na prihlásenie sa. 
 
 
 
             Mgr. Marián MICHALEC 
                 p r i m á t o r mesta 
 
___________________________________________________________________________ 
      Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Púchov, v miestnej  časti 
Nosice a iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej 
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 
 
 
 
 
 
Doručí sa : 
 
Účastníci konania: 
1. Navrhovateľ: Železnice slovenskej republiky, Klemensova ul. č. 8, 813 61 Bratislava, v zastúpení     
                          GEOsys, s.r.o., Rezedová č. 25/B, 821 01 Bratislava  
2. SPF Bratislava, RO Považská Bystrica, Námestie A. Hlinku  č. 29/34,   017 01 Považská Bystrica  
3. Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor, Štefánikova č. 820/19, 020 01 Púchov 
4. Neznámym vlastníkom sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou v mieste obvyklým  
spôsobom 
 
Na konanie sa prizývajú možní oprávnení dediči po:  
 
- Anne Poliakovej, rod. Kováčová, nar. 02.11.1942 
5. Denisa Bergerová, T. Vansovej 1265/25, 020 01 Púchov – Hor. Kočkovce 
6. Anna Mošková, Rozkvet 2000/1, 017 01 Považská Bystrica 
7. Elena Poliaková, T. Vansovej 1265/25, 020 01 Púchov – Hor. Kočkovce 
8. Matúš Poliak, T. Vansovej 1265/25, 020 01 Púchov – Hor. Kočkovce 
 
- Stanislavovi Gašpárkovi, nar. 24.12.1945 
9. Mária Gašpárková, Mudroňova 1666/11, 020 01 Púchov 
10. Jana Beháňová, Mudroňova 1666/11, 020 01 Púchov 
 


