
OKRESNÝ ÚRAD NITRA
odbor výstavby a bytovej politiky

Štefánikova trieda 69,94901 Nitra

OU-NR-OVBP2-2020/04 1767-04 v Nitre dňa 05.11.2020

Vec: Informovanie vereinosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho
práva zriadením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na stavebný objekt č. 501-13
Odlučovač ropných Iátok km 13,073 a objekt č. 501-15 Odlučovač ropných látok km 13.559

žiadosf o vyvesenie

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako veene a miestne pdslušný
stavebný úrad, v zmysle ust. ~ 7 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb
a o nútenom obmedzení vlastnickeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej „zákon o vyvlastňovaní“) v súlade s ust. ~ 10 ods. I zákona o vyvlastňovaní informuje
verejnost‘ o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie zriadeného práva

„Rýchlostná cesta Ri Science - Bcladicc“
k.ú. Vel‘ké Chrašťany

Kraj: Nitriansky, okres: Zlaté Moravce (ďalej „stavba“)

účel vyviastnenia: majetkovoprávne usporiadanie práva veeného bremena k pozemku pre
stavebný objekt Č. 501-13 ač. 501-15 Odlučovač ropných látok
vyvlastniteľ: Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
IčO:30 416094 so sidlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Národnou diaľničnou
spoločnost‘ou, as., ICO: 35919001, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. zast.
Spoločnosťou GEOSPOL Košice s.r.o., Ičo 35 596 809, so sidlom Urbánkova 64, 404 01
Košice
katastrálne územie: Veľké Chrašťany
pozemek: registra E-KN p. Č. 469/I
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Vyvesí sa:
I. Obec Beladice, úradná tabul‘a
2. Obec Beladice, internetová stránka
3. Okresný úrad Nitra, úradná tabuľa, J. Vuruma 1. Nitra
4. Okresný úrad Nitra, internetová stránka: http://www.minv.skJ?uradna-tab,yl~J9gt~9~ 13 13 LA D IC E
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