
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2382
ČIASTOČNÝ

 
 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 1

Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.
 

STAVBY nevyžiadané.
 

 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
 

 
Vlastník

Počet vlastníkov: 1

Okres : 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia : 24.8.2021

Obec : 529346 Bratislava-Nové Mesto Čas vyhotovenia : 14:36:28

Katastrálne územie : 804690 Nové Mesto Údaje platné k : 23.8.2021 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

11903/209 3537 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

37 Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
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Správca

Počet správcov: 2

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

1 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR, IČO: 603481 1/1

Titul nadobudnutia

Žiadosť o zápis Protokolu č. 11 88 0174 13 00 zo dňa 27.06.2013 na pozemok registra C KN parc.č.21970, Z-
12343/13.
Oznámenie o určení súp.čísla 39810/10831/2018/PR/VRAA z 22.11.2018, Z-23419/18

Iné údaje

Oprava výmery pozemku parc.č. 11400/8 podľa rozhodnutia X-1394/10-SPI zo dňa 8.12.2010, právoplatné dňa
17.01.2011
GP č. 97/2010
GP č. 280/2011
Oprava výmery pozemku parc.č. 22840/1 podľa rozhodnutia X-1/2013-SPI zo dňa 17.01.2013, právoplatné dňa
18.02.2013
Zápis GP č.54/2012, č.over.2794/2012, potvrdenie o súpisnom a orientačnom čísle č.j. PPaSM-40/2013/6-potvrd. zo
dňa 16.1.2013, Z-4335/13
Žiadosť o zápis GP č. 826/2012,R-3635/13
Zápis GP č. 30112012 (č. overenia 2657/2012) na zameranie garáže parc. č. 13027/35, 12727/56, na určenie
vlastníctva k pozemku parc. č. 13027/35, 12727/56, Z-6321/14.
GP č. 2272/2011 over. dňa 09.11.2011, GP č.152/2013 over. dňa 04.02.2013, V-19813/15
GP č. 5KSP-5/2011 (úr.ov. 368/11) na oddelenie pozemkov p.č. 13592/3, Rozhodnutie MČ BA - Nové Mesto č.
VaI-1288/2010-ZS/KR zo dňa 25.03.2011, právopl. 11.05.2011, R-841/17
Rozhodnutie Okresného úradu č. X-25/2018 zo dňa 09.04.2018
Zápis GP č.1927/2017, Z-16946/2018
Zápis GP č.5/2018 úradne overený pod č.53/2018 zo dňa 17.01.2019 na zameranie stavby bufetu na parc.č.15119/2,
Z-4843/2019.

Poznámky K nehnuteľnosti

Poznamenáva sa začatie súdneho konania k pozemku registra C KN parc.č. 15119/2 vo veci
zriadenia vecného bremena a nariadenia neodkladného opatrenia vedenom na Okresnom súde
Bratislava III sp.zn. 15C/12/2020, P-1980/2020

 -

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

4 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 832 91, SR, IČO: 603317

Titul nadobudnutia

PROTOKOL O ZVERENI MAJETKU HL.MESTA DO SPRAVY
PROTOKOL C.63 ZO DNA 30.9.1991 O ZVERENI MAJETKU HL. MESTA SR DO SPRAVY MESTSKEJ
CASTI B-NOVE MESTO
Žiadosť o zápis, PPaSM 312/04 zo dňa 16.8.2004, Pk.vl.14005, GP II/2003 zo dňa 2.3.2004.
Žiadosť o zápis č. PPaSM 4/2010 zo dňa 04.01.2010 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.: 11 88 0828 09
00
Žiadosť o zápis Protokolu č. 11 88 0174 13 00 zo dňa 27.06.2013 o zverení nehnuteľného majetku, pozemok
registra C KN parc.č.21970, Z-12343/13.
Žiadosť o zápis Protokolu č. 11 88 0591 12 00 o zverení nehnuteľného majetku hl. mesta SR BA do správy Mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto, pozemky reg. C-KN parc.č.22840/1, 22840/4, Z-11538/13.
Žiadosť o zápis Protokolu č. 11 88 0261 14 00 o zverení nehnuteľného majetku hl. mesta SR BA do správy Mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto, pozemky reg. C-KN parc.č.22000/21,22, Z-13463/14
Žiadosť o zápis Protokolu č. 11 88 0260 14 00 o zverení nehnuteľného majetku hl. mesta SR BA do správy Mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto, pozemky reg. C-KN parc.č.11903/1, 239, Z-13464/14
Žiadosť o zápis do KN č. 214/98 z 08.06.1998, Protokol o zverení majetku č. 63 z 30.09.1991 - vz 1889/98

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

Bez zápisu.
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Nájomca

Počet nájomcov: 3

 
Iná oprávnená osoba

5 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8,
Bratislava, PSČ 813 61, SR, IČO: 31364501

Titul nadobudnutia

Bez zápisu.

Iné údaje

K nájomcovi č. 3 je správa k nehnuteľnostiam pozemku p.č. 15115/6
Žiadosť o zmenu názvu č. 11533/2001/O320-1 zo dňa 03.03.2011, R-785/11

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

2 POLUS, a.s., Vajnorská 100, Bratislava, PSČ 831 04, SR, IČO: 35906294

Titul nadobudnutia

Bez zápisu.

Iné údaje

K vlastníkovi č. 1 je nájomný vzťah na pozemok parc.č. 15127/13, 15127/14 podľa nájomnej zmluvy č. 117/2007 zo
dňa 27.04.2007 na dobu určitú od 01.09.2007 do 31.08.2017 - N 17/07
Zlúčenie spoločností, Z-315/2019

Poznámky

Bez zápisu.

3 Slovenská republika, Dátum narodenia: -

Titul nadobudnutia

Bez zápisu.

Iné údaje

K vlastníkovi č. 1 je nájomný vzťah na pozemok parcelné číslo 15115/6 podľa nájomnej zmluvy č. 495/2005 zo dňa
6.3.2006 na dobu neurčitú, Z-2546/09

Poznámky

Bez zápisu.

6 TESAKO a.s., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR, IČO: 36650901

Titul nadobudnutia

Bez zápisu.

Iné údaje

K vlastníkovi č. 1 je nájomný vzťah na pozemok parcelné číslo 15123/224 podľa nájomnej znluvy č.56/2012 zo dňa
31.05.2012 na dobu určitú do 31.12.2022

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní
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Titul nadobudnutia – nepriradené

PROTOKOL ZO DNA 31.5.1994 O VRATENI MAJETKU MESTSKEJ CASTI

DOPLNENIE ZAPISU V POL. VZ 480/94

PROTOKOL ZO DNA 15.12.1993 O ZVERENI MAJETKU HL. MESTA SR DO SPRAVY MESTSKEJ CASTI B-NOVE
MESTO

ZAPIS GP C.240-221-458-94/1 NA ZAMERANIE GARAZE - VZ 589/94

ZAPIS GP C.240-221-458-94/2 NA ZAMERANIE GARAZE

PROTOKOL C.75 ZO DNA 30.10.1991 O ZVERENI OBECNEHO MAJETKU DO SPRAVY MESTSKEJ CASTI

PROTOKOL C.17/92 ZO DNA 26.9.1991 O ZVERENI OBECNEHO MAJETKU DO SPRAVY

ZAZNAM Z KATASTR. KONANIA ZO DNA 17.2.1995

ZAPIS GP C.240-221-389-94

ZIADOST ZN.288/95/MAJ ZO DNA 6.6.1995 + GP C.30154669-17/95

ZIADOST C. MAJ.544/95 ZO DNA 16.11.1995 A GP C. 11909561-34/95

ZIADOST O ZAPIS C. OSMM-46/1996 ZO DNA 8.1.1996./GP C. 31321704/221-154/95/3/

ZIADOST O ZAPIS C.MAJ.71/96 ZO DNA 9.4.1996./ZVEROVACI PROTOKOL C.2,3/96/

ZIADOST C.264/96 ZO DNA 3.7.1996.

ZIADOST C.423/96 ZO DNA 4.11.1996

ZVEROVACI PROTOKOL C.32/96, C.28/96, ROZHODNUTIE STAR-1884/96

Protokol č.118401609700 o zverení majetku z 24.4.1997

Protokol č.118402849700 o zverení majetku z 13.6.1997

Protokol č.118403019700 o zverení majetku z 21.7.1997

Protokol o zverení majetku z 3.11.1995

Žiadosť, rozhodnutie č.Star-2202/97, GP 31331807-04/98

Žiadosť, listina č.Star-1252/98, GP 11909561-19/98

Protokol o zverení majetku zo dňa 1.6.1998

Žiadosť, listina č.STAR-2103/1998 a č.STAR-2652/1998

Žiadosť, listina č.Star-683/1999

Rozhodnutie č.III-3123/98

Listina č.Star-1503/2000 a č.Star-1504/2000

Žiadosť, listina č.Star-3116/2000

Protokol č.118405069700 o zverení majetku z 30.12.1997

Žiadosť PaSM-167/2002 z 11.7.2002

Žiadosť o zápis č. PPaSM 236/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805280300

Žiadosť o zápis č. PPaSM 235/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805290300

Žiadosť o zápis č. PPaSM 234/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805300300

Žiadosť o zápis č. PPaSM 232/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805430300

Žiadosť o zápis č. PPaSM 233/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805440300

Žiadosť o zápis č. PPaSM 231/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805410300

Žiadosť o zápis č. PPaSM 230/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805400300

Žiadosť o zápis č. PPaSM 229/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805380300

Žiadosť o zápis č. PPaSM 228/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805370300

Žiadosť o zápis č. PPaSM 226/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805420300

Žiadosť o zápis č. PPaSM 227/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805390300

Protokol č.118815380200 o zverení správy majetku zo 16.12.2002
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ČASŤ C: ŤARCHY
 

Protokol č.118801460400 o zverení správy majetku zo 25.3.2004

Protokol č.118815410200 o zverení správy majetku zo 16.12.2002

Žiadosť o zápis č.j. PPaSM/477/05 zo dňa 27.7.2005 /prílohy GP č.61/2005, Rozhodnutie č.OVaÚP-327-3797/1980-OR zo dňa
13.11.1980, úč.18.11.1980

Žiadosť č. PPaSM 53/05 zo dňa 03.02.05

Rozhodnutie o určení súpisného čísla č. Star - 1619/2009 zo dňa 09.07.2009

Žiadosť o zápis do KN č. 22/98 z 19.01.1998 - vz 1888/98

Iné údaje - nepriradené

POZEMOK PARC. C. 11279/4 MAJETKOPRAVNE NEUSPORIADANY

Nájomná zmluva zo dňa 4.11.1997 pre AŠK INTER SLOVNAFT na telocvičňu na parc.č.15132/10,11 do 30.9.2011

Nájom pozemku p.č.15115/62,63,66,67,68 pre ARAL SLOVAKIA s.r.o. (31355994) do 7.6.2034 podľa nájomnej zmluvy
č.225/99 a dohody o prevedení nájomných práv zo dňa 7.6.1999

GP 9-93-SŽG

Geom.plán 14/2001

Nájom pozemkov p.č.15123/184, 15123/188, 15123/189 pre TriGranit Office a.s. (36247308) podľa nájomnej zmluvy
č.356/2003 zo dňa 13.11.2003

Nájom pozemku p.č.11820/4,13,14 pre TIME SPORT - Fit s.r.o. (IČO 35729716) do 28.9.2007 podľa nájomnej zmluvy zo dňa
20.10.1997 (podľa GP č. 97/2010)

GP č. 644/04 zo dňa 02.12.04

Rozhodnutie č.X-1342/07 zo dňa 02.01.2008

Rozhodnutie Katastrálneho úradu v Bratislave, Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu X-116/08 z 05.05.2008

Zápis GP č.109/2011 (overovacie číslo: 2367/2011)

Oprava údajov v katastri nehnuteľnosti podľa rozhodnutia č. X-181/2014-SPI zo dňa 18.07.2014

Zápis GP č. 9/2014 (č.overenia 233/2014), Z-13464/14

Zápis GP č. 23/2014 (ov.č. 2816/2014) - Vz 179/16

Zápis geometrického plánu č. 73/2016 na zameranie komunikácie p.č. 15111/77,78,89,410,411,412,413, úradne overený pod č.
1921/2016 dňa 23.09.2016, R-6511/2016

Žiadosť o zápis GP úr.ov. 2843/2018, potvrdenie o pridelení súp.čísla na parc.č. 17090/18, Z-2517/19

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

 - Vecné bremeno v prospech PÓLUS INV. spol. s r.o. (34115336) spočívajúce v zriadení
vodohospodárskeho diela na parc.č. 15123/83 podľa V-1740/99 zo dňa 19.5.1999

 - Vecné bremeno v prospech vlastníka p.č.15115/70,15115/96, 15115/141,142 - právo prechodu
a prejazdu cez p.č.15115/1, povinnosť strpieť na p.č.15115/1 výstavbu, existenciu, údržbu a
užívanie cestných komunikácií, infraštruktúr a iných stavieb potrebných na výstavbu
akejkoľvek budúcej stavby na pozemku p.č.15115/70,96,112-122,141,142 podľa zmluvy V-
265/05 zo dňa 21.3.2005 (podľa GP č. 1173/08),
(GP1/2017, ov.č. 503/2017, z p.č. 15115/70 vznikli p.č. 15115/70,141,142, R-1775/2017)

 - Vecné bremeno - právo vstupu, uloženia inžinierskych sietí a právo stavby podchodu na
pozemku p.č.12791/5 v rozsahu vyznačenom v GP 228/2007 v prospech vlastníka pozemku
p.č.13208/9 na dobu určitú do 31.3.2017 podľa zmluvy V-18359/08 zo dňa 10.07.2008

 - Vecné bremeno - právo vstupu na pozemky parc.č. 17015/92, 17015/98 v rozsahu
nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti, právo výkonu povolenej činnosti na pozemkoch a z
dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemkom uložením 110 kV vzdušného vedenia v
prospech ZSE Distribúcia a.s. (IČO 36361518), v rozsahu podľa GP č. 78/2009 v súlade s § 10
zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike.
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 - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny
(elektrizačný zákon) v spojení s §69 ods. 10 zákona NR SR č.656/2004 Z.z. o energetike a o
zmene niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., IČO: 36361518 podľa
geometrického plánu č.171/2011 na pozemku registra C-KN parc.č.12003/103, týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia: 2x110 kV vedenie č.8753 na trase Rz PPC-Rz Pionierska a
č.8208 na trase Rz Pionierska-RZ Lamač, podľa Z-21370/11

 - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o
zmene niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia,a.s. (IČO: 36361518) podľa
geometrického plánu č. 175/2011 na pozemkoch parc.č. 17015/92, 17015/98, týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia: 2x110 kV vedenie č. 8828 na trase PPC - Rz Podunajské
Biskupice a č. 8840 na trase PPC - Rz Ostredky, Z-21368/11

 - Vecné bremeno na parc. č. 13184/1 v zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. zákona o
elektronických komunikáciách v platnom znení spočívajúce v zriaďovaní a prevádzkovaní
verejnej elektronickej komunikačnej siete a stavaní ich vedenia v prospech spoločnosti SWAN,
a. s. IČO 47258314 podľa GP č. 455/2015, č. over. 1357/2016, Z-14527/16.

 - Vecné bremeno v zmysle § 66 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, v platnom znení, v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (IČO
35763469), spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na
nehnuteľnosti - pozemok registra C KN parc. č. 13184/1, Z-9477/18

 - Vecné bremeno "in personam" spočívajúce v práve:
- zriadenia a uloženia NN a VN káblových rozvodov,
- užívania, prevádzkovania, opráv a odstránenia káblových rozvodov, stavby "BA - Nové
Mesto, TS 548, NNK, TS, VNK" v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 141-1/2018,
úr. ov. 1730/2018,
- vstupu a vjazdu vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie káblových
rozvodov oprávneným z vecného bremena a ním povereným osobám v rozsahu nevyhnutným
na výkon povolenej činnosti, vrátane zriadenia a uloženia NN a VN káblových rozvodov a
užívania, prevádzkovania, opráv a odstránenia káblových rozvodov
na pozemku registra C KN parc.č. 11518/1, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO:
36 361 518), podľa V-6749/2019 zo dňa 03.04.2019

 - Vecné bremeno - spočívajúceho v práve:
a) zriadenia a uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby "BA-Est. Žabí Majer-2. stavba,
22 kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení" v k.ú. Nové Mesto a Rača v Bratislave ("VN
káblové vedenie") na zaťaženom pozemku registra C KN parc.č. 17090/3 v rozsahu
vymedzenom v geometrickom pláne ov.č. G1-2172/2020
b) užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia VN káblového vedenia na zaťaženom
pozemku registra C KN parc.č. 17090/3 v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne ov.č.
G1-2172/2020
c) vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie VN káblového
vedenia oprávneným z vecného bremena a ním povereným osobám v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vrátane činností uvedených v písm. a) a b) na
zaťaženom pozemku registra C KN parc.č. 17090/3 v rozsahu vymedzenom v geometrickom
pláne ov.č. G1-2172/2020 v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518,
Čulenova 6, 81647 Bratislava, podľa V-10896/2021 zo 07.05.2021

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno podľa § 22 a nasl.zákona č.79/1957 Z.b. o výrobe,rozvode a spotrebe elektriny
(elektrizačný zákon) v spojení s § 69 ods. 10 zákona č. 656/2004Z.z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. (IČO:36 361 518) so sídlom
Čulenova 6,816 47 Bratislava podľa GP č.174/2011 na pozemku
parc.č.17090/3,17090/7,17090/38,17090/39 týkajúce sa elektroenergetického
zariadenia:2x110kV vedenie č.8834 na trase PPC-Rz Lamač a č.8753 na trase PPC-Rz
Pionierska,Z-21367/11

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektrinyv spojení s § 69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. IČO: 36 361 518, Čulenova 6, Bratislava
podľa GP č. 172/2011 na pozemku registra "C" parc.č. 13397/6 týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia 2x110 kV vedenie č. 8834 na trase Rz PPC-Rz Lamač a č.
8753 na trase Rz PPC - Rz Pionierska. Z-21371/11

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - k pozemku registra C KN parc.č. 22840/5 spočívajúce v povinnosti
povinného strpieť výstavbu a užívanie stavby čerpacej stanice v rámci stavby "Bratislava,
Svätovojtešská ul., Rekonštrukcia kanalizácie" na dobu neurčitú v prospech Bratislavská
vodárenská spoločnosť,a.s. (IČO 35850370) podľa V-16336/14 zo dňa 23.07.2014

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena Orange Slovensko, a.s., IČO:
35697270 v rozsahu ustanovenia § 66 ods.1 písm. a) zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, t.j. oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na
pozemkoch reg."C" parc.č.17020/1, 17020/2, 17020/3, Z-18575/14
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Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno in personam: spočívajúce v práve uloženia a prevádzky prípojky a armatúrnej
šachty s označením 303-Žabí majer k stavbe "Rekonštrukcia a výstavba objektov na
vodovodnej sieti" na pozemkoch parc.č. 17090/3, parc.č. 17090/20 v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne č. 86/2011, úradne over. pod č. 2272/2011 a v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne č. 3/2013, úradne over. pod č. 152/2013, vstup osôb a vjazd vozidiel z
dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie prípojky v rozsahu pozemkov parc.č. 17090/3, parc.č.
17090/20 v prospech: Bratisalvská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 35850370, podľa V-
19813/15 zo dňa 07.08.2015

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti Orange Slovensko,
a.s., IČO: 35697270, a to v rozsahu ustanovenia § 66 ods.1 písm. a) zákona č.351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách, t.j. oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať
ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti a to na pozemku reg."CKN" parc.č.11279/2, Z-7820/16

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - v prospech VNET a.s. (IČO 35845007) oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať
verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti na pozemkoch registra C KN parc. č.
11438, 15127/1, 15123/79 a to v rozsahu ustanovenia § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011
Z.z. o elektronických komunikáciách, Z-22278/16.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) v rozsahu
ustanovenia § 66 ods.1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, t.j.
oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej
nehnuteľnosti a to na pozemkoch parcely registra "C" parc.č. 11903/1, 11903/5, 11903/208,
11903/209, Z-9912/2016

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) v rozsahu
ustanovenia § 66 ods.1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, t.j.
oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej
nehnuteľnosti a to na pozemku parcela registra "C" parc.č. 15115/6, Z-427/2017

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - na pozemok registra C KN parc. č. 17090/3 v rozsahu:
a) strpieť uloženie/umiestnenie zariadenia SKAO, a to výlučne v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne č. 9/2014, úradne overeného dňa 04.12.2014, č. 2691/2014,
b) povinnosť strpieť užívanie a udržiavanie uloženého zariadenia SKAO oprávneným z
vecného bremena,
c) povinnosť strpieť právo oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve vstupu osôb
určených oprávneným z vecného bremena a vjazdu a prejazdu vozidiel v rozsahu nevyhnutnom
na kontrolu zariadenia SKAO, údržby, opráv, odborných prehliadok, odborných skúšok a
rekonštrukcie (obnovy) zariadenia SKAO, a to na základe včasného predchádzajúceho
upozornenia oprávneného z vecného bremena, resp. v zákonom stanovených prípadoch aj bez
takéhoto predchádzajúceho upozornenia, avšak s následným bezodkladným oznámením o
dôvode a čase takého vstupu, prechodu, vjazdu, resp. prejazdu,
d) povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť právo oprávneného z
vecného bremena, pozemok v určenom rozsahu užívať, v prospech: SPP-distribúcia, a.s., IČO:
35910739, podľa V-23287/2017 zo dňa 14.09.2017

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno in personam na pozemok registra C KN parc.č. 11285/1 spočívajúce v
povinnosti strpieť:
a) zriadenie a uloženie stavebných objektov SO 031 Prípojka plynu a SO 032 Prípojka
horúcovodu k stavbe Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie - zmena 1, na
ul. V.Tegelhoffa 4, Bratislava, k.ú. Nové Mesto
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie prípojok inžinierskych sietí a to v rozsahu
GP č.153/2018
c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie prípojok
inžinierskych sietí na pozemok registra C KN parc.č. 11285/1 ,k.ú. Nové Mesto v rozsahu
vymedzenom GP č. 153/2018, overov.č. G1-2494/2018 v prospech Slovenské elektrárne -
energetické služby, s.r.o. IČO 44553412, podľa V-5739/2019 zo dňa 28.03.2018

Vlastník poradové číslo 1 Vecného bremena in personam spočívajúceho v práve:
a) zriadenia a uloženia elektrického vedenia,
b) prevádzkovania, modernizácie, údržby, opravy a rekonštrukcie elektrického vedenia a jeho
užívania spôsobom, na ktoré sú určené,
c) vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami a v
rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vrátane činností uvedených v
bode a) a b), a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 208/2017 (úradne overené
pod č. 2764/2017) k nehnuteľnostiam: pozemku registra C KN parc.č. 17090/3 v prospech SPP-
distribúcia, a.s. IČO: 35910739 podľa V-5736/2019 zo dňa 7.6.2019

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno pôsobiace "in rem" spočívajúce v práve uloženia, údržby, opráv,
prevádzkovania inžinierskej siete s príslušenstvom - NN prípojky a elektronabíjacieho
zariadenia ABB Terra 53 na pozemok registra C KN parc.č. 15123/9 v rozsahu geometrického
plánu č. 29/2019 úr.ov. G1-551/2019 v prospech vlastníka inžinierskych sietí s príslušenstvom
pre nabíjanie elektromobilov, podľa V-21648/2019 zo dňa 25.09.2019
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Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno v zmysle § 66 ods.1 písm. a) a ods.2 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, v prospech spoločnosti VNET a.s. (IČO: 35845007) ako oprávneného,
spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na pozemku
registra C KN parc. č.15115/1 v rozsahu vyznačenom v GP č.67-1/2019 overenom dňa
11.03.2019 pod č.G1-404/2019 , Z-18779/2019

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno v zmysle § 66 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, v prospech spoločnosti VNET, a.s. (IČO 35845007) ako oprávneného,
spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na pozemku
registra C KN parc. č. 12142/224, v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. overenia
G1-1086/2019 overenom dňa 12.06.2019, podľa Z-18989/2019.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka
zaťaženého pozemku registra C KN parc.č. 15132/4, strpieť na časti predmetného pozemku v
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne úr.ov. č. G1-2023/2019
a) zriadenie a uloženie plynovej prípojky,
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektrickej prípojky k stavbe "Slovenská
reštaurácia",
c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie plynovej
prípojky
v prospech vlastníka pozemku registra C KN parc.č. 15132/98, podľa V-32237/2020 zo dňa
10.12.2020
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