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ČIASTOČNÝ 5876
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

12142/250
Parcelné číslo

2143
Výmera v m2

Zastavané plochy a
nádvoria

Druh pozemku
25

Spôsob využ. p.
1

Umiest. pozemku Právny vzťah

Ostatné parcely nevyžiadané

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

1

2

Por. číslo

Slovenská republika

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, PSČ 812 72, SR

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Identifikátor :

IČO :  

1

1

1

1

Spoluvlastnícky podiel
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Protokol o prechode správy majetku štátu podľa č.j. ObU-BA-001-2012/21257 zo dňa
14.12.212, Z-21744/12.
Dodatok č. 2 k Čiastkovému protokolu o prechode správy k nehnuteľnému majetku štátu
č. OU-BA-MPO-2014/4288/BUH,Z-5675/14
Zmluva o prevode správy č. 00-2010/16349/GZ2/SEH zo dňa 15.06.2010, Z-14261/10
Dodatok č.1 o prechode správy č. ObU-BA-003-2013/30972/BUH zo dňa 29.04.2013, Z-
9646/13

Legenda:

 / 

 / 

Vytvorené cez katastrálny portál
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

05.03.2018
15:57:50

Okres:
Obec:
Katastrálne územie:

BA-m.č. NOVÉ MESTO
Bratislava III

Nové Mesto

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Druh ch.n.

Spôsob využívania pozemku:

Umiestnenie pozemku:
25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Vlastník

Správca

Účastník právneho vzťahu:

Účastník právneho vzťahu:

K vlastníkovi č. 1 je správa k nehnuteľnostiam tohto listu vlastníctva
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1

1

1

1

1

1

1

Por.č.:

Vecné bremeno - právo vedenia inžinierskych sietí a ich údržby na p.č.15123/20 a 15123/27 v rozsahu
vyznačenom v GP č.327/2003 v prospech vlastníka p.č.15123/85, 15123/182 podľa zmluvy V-2717/04 zo dňa
17.1.2005
Vecné bremeno - právo prekládky a uloženia telekom.kábelového rozvodu a jeho údržby na p.č.15123/4,
15123/175, 15123/86,15123/208, 15123/212, 15123/213 v rozsahu vyznačenom v GP č.162/2003 v prospech
vlastníka p.č.15123/85, 15123/182 podľa zmluvy V-2190/03 zo dňa 14.10.2004
Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu cez p.č.15123/175 a 15123/208 v rozsahu vyznačenom v GP
č.161/2003 v prospech vlastníka p.č.15123/85, 15123/182 podľa zmluvy V-2190/03 zo dňa 14.10.2004
Vecné bremeno - právo uloženia plynového potrubia a jeho údržby na p.č.15123/175, 15123/176 a 15123/178 v
rozsahu vyznačenom v GP č.160/2003 v prospech vlastníka p.č.15123/85, 15123/182 podľa zmluvy V-2190/03 zo
dňa 14.10.2004
Vecné bremeno - právo vedenia inžinierskych sietí a ich údržby na p.č.15123/175, 15123/176 a 15123/178 v
rozsahu vyznačenom v GP č.159/2003 v prospech vlastníka p.č.15123/85, 15123/182 podľa zmluvy V-2190/03 zo
dňa 14.10.2004
Vecné bremeno - právo vedenia inžinierskych sietí a ich údržby na p.č.15123/4, 15123/175, 15123/212, 15123/213
v rozsahu vyznačenom v GP č.327/2003 v prospech vlastníka p.č.15123/85, 15123/182 podľa zmluvy V-2717/04
zo dňa 17.1.2005
Vecné bremeno - povinnosť povinného strpieť na pozemku parc.č.15138/23 právo:
a)prevádzkovať na pozemku technologické zariadenie umiestnené v šachte rozvodu vody,
b) vstupovať na pozemok a zdržať sa na pozemku počas doby nevyhnutne potrebnej za účelom zabezpečenia
riadnej prevádzky technologického zariadenia, najmä jeho údržby a opráv,
c)vykonávať činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením riadnej prevádzky technologického zariadenia, najmä
jeho údržby a opráv,
d) využívať pozemok na prístup k šachte rozvodu vody a technologickému zariadeniu tam umiestnenému
v prospech Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (IČO 35850370), podľa V-7086/16 zo dňa 18.04.2016

ČASŤ C: ŤARCHY

K vlastníkovi č. 1 je správa k nehnuteľnostiam tohto listu vlastníctva

Iné údaje:

Poznámka:
Bez zápisu.

2

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.


