
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3610
ČIASTOČNÝ

 
 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 1

Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.
 

PARCELY registra „E" nevyžiadané.
 
STAVBY nevyžiadané.
 

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

 

Okres : 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia : 13.8.2021

Obec : 529346 Bratislava-Nové Mesto Čas vyhotovenia : 11:01:08

Katastrálne územie : 804380 Vinohrady Údaje platné k : 12.8.2021 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

5494/1 1470 Zastavaná plocha
a nádvorie

19 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

19 Pozemok, na ktorom je spoločný dvor

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
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Vlastník
Počet vlastníkov: 1

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 námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR, IČO:
603481

1/1

Titul nadobudnutia

Rozhodnutie č.5619/96/I SLI zo dňa 10.4.1997
Žiadosť, listina OSMM/1673/95/VO-178 zo dňa 9.6.1995
Žiadosť ONP/2000/Ku zo dňa 11.10.2000
Žiadosť MAG/2005/4756/7863-1 zo dňa 8.2.2005
Zápis GP č.57/2003
Žiadosť č.SNM-8749/02/Ks
Žiadosť č.Mag/04/40442/67521-1 zo dňa 9.11.2004
Žiadosť MAG/2004/21142/37307-1 zo dňa 16.6.2004 (Z-1596/04)
Žiadosť o zápis MAG/2004/Nov. zo dňa 2.3.2004 (PK vl.č.13859, kat.ú. Bratislava) - [Z-581/04]
Žiadosť MAG-2005-1388/21383-43/Vi zo dňa 12.4.2005
Žiadosť MAG/06/20843/84733-7/No/Áč zo dňa 20.12.2006
Žiadosť MAG/2006/3765/6830-1 zo dňa 30.01.2006
Žiiadosť o zápis č. MAG -2006-2550/84497-87/LVi zo dňa 18.12.2006
Žiadosť MAG/2006/0034/NO (zápis poz. p.č. 19258/2 a 19262/2), Z-3538/06.
Protokol o prechode majetku č.0002/2006-05, Z-6142/06
Žiadosť MAGS SNM11851/07-1/137056, Z-3210/07.
Žiadosť MAGS SNM 4590/2007-1/13717 zo dňa 1.2.2007
Žiadosť č. MAGS SNM 4089/07-4/475365 zo dňa 14.8.2007 - Protokol o prechode majetku č. 0005/3625-93/OZ02-
09/2006; Rozhodnutie o určení súpisného čísla č. Star-1951/2001-1 - (Z-8050/07)
Žiadosť č.MAGS SNM 27593/08-1/47695, Z-3144/08
Rozh.č.8598/1982-116/162 zo dňa 2.5.1983
Žiadosť č.MAG/OSN/lesy zo dňa 22.9.2009
Žiadosť o zápis MAGS SNM-42181/10-1/237649 zo dňa 20.04.2010, zápis GP č. 806/10; Z-5376/10
Zámenná zmluva V-22282/16 z 25.07.2016
Rozhodnutie Okresného úradu č. X-136/2017 zo dňa 25.9.2017
Oznámenie o určení súpisného a orientačného čísla č. 1836/2119/2019/PR/VRAA zo dňa 21.1.2019, Z-2750/2019.

Iné údaje

Nájom od 1.6.2000 do 31.3.2010 na p.č. 19614/13 v prospech Globtel GSM, a.s. podľa Zmluvy o nájme č.: 08-83-
0590-00-00 zo dňa 6.6.2000
GP č.129/2004 na zameranie stavby na parc.č.19753/3
GP č. 32164505-111/96 (ZPMZ 1236)
GP 13/2007, (3688E), Z-3210/07
GP č.69/2007
GP č. 41/2006
Trvale vyňatie lesného pozemku podľa rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Bratislave č. 07/097/1-BA-3 zo dňa
1.3.2007, Z-2435/07
Zmena druhu poľnohospodárskeho pozemku OPÚ č. 1373/2007/4219/GRO zo dňa 26.7.2007, Z-8050/07
Zápis GP-55/2006
Rozhodnutie o oprave údajov v katastri nehnuteľností č.X-726/08-SPI zo dňa 30.10.2008
Rozhodnutie č.PÚ-08/576-21/4788/SUL zo dňa 30.6.2008, Z-12709/08
Zápis GP č. 3/2007
Žiadosť o zápis GP č. 23/2011
Zápis GP č. 34/2009, R-2714/11.
Protokol o oprave chyby, X-210/12
Protokol o oprave chyby, X-209/12
Protokol o oprave chyby, X-214/12
Rozhodnutie o oprave chyby, X-94/13
Rozhodnutie Obvod. lesného úradu BA, Č.j.: 074/4/2013-BA 3 právopl.2.4.2013 na pozemok p.č. 18344/2, Z-
6031/13
Rozhodnutie Obvod.lesného úradu v Bratislave Č.j. : 13/159/3-BA 3, právoplatné 15.5.2013 dočasne vyníma p.č.
19722/3 na dobu do 13.3.2023, Z-9088/13
Stavba na parc. č. 5494/29 so súp. č. 4925 je evidovaná na LV č. 4600 a stavba súp. č. 13598 je evidovaná na LV č.
7137, Z-19544/14
GP č. 553/16 (č.overenia 223/17), Z-3834/2017
Rozhodnutie OU-BA-PLO-2017/072527-003 zo dňa 23.08.2017, GP č. 11/2017 (úr. ov.č. 1095/2017), Z-2931/18
Zápis GP č. overenia 2235/2018, Z-2750/2019.
Rozhodnutie X-487/2019 zo dňa 25.10.2019 (oprava výmery CKN parc.č.19251, 19253);
Rozhodnutie OÚ BA č. X-570/2019 zo dňa 16.01.2020
Rozhodnutie č. OU-BA-PLO-2020/031135-006/JAS zo dňa 28.04.2020, GP č. G1-2258/2019, GP č. G1-2644/2019,
Z-9190/20
Zápis GP č. 330/2017, over.č. 3064/2017, Z-23332/20.
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Správca

Počet správcov: 1

 
Nájomca

 
Iná oprávnená osoba

Poznámky K nehnuteľnosti

Oznámenie o začatí súdneho konania č.k. 24Cb/34/2013 o určenie vlastníckeho práva k
nehnuteľnostiam, pozemkov registra C KN parc.č. 19587/4, 19587/5, 19587/11 P-1195/13, (Z-
9085/18 výmaz 19587/7,19587/9), GP č. 330/2017, over.č. 3064/2017, Z-23332/20.

 -

Hodnovernosť údajov katastra podľa §-u 39 ods. 2 katastrálneho zákona o práve k
nehnuteľnosti k časti pozemku registra C KN parc. č. 19176/1 zapísaného v prospech
Hlavného mesta SR Bratislava v podiele 1/1 na základe Čiastkového protokolu o prevzatí
nehnuteľného majetku bola spochybnená z dôvodu duplicity vlastníctva s časťou pozemku
registra E KN parc. č. 5263/5 zapísaného na LV č. 5266, k. ú. Rača na základe žiadosti
Pozemkového spoločenstva spoluvlastníctva lesov pod č. konania Z-984/99, P-1052/17

 -

Hodnovernosť údajov katastra podľa §-u 39 ods. 2 katastrálneho zákona o práve k
nehnuteľnosti k časti pozemku registra C-KN parc. č. 19176/1 zapísaného v prospech
Hlavného mesta SR Bratislava v podiele 1/1 na základe Čiastkového protokolu o prevzatí
nehnuteľného majetku bola spochybnená z dôvodu duplicity vlastníctva s časťou pozemku
registra E-KN parc. č. 5264 o výmere 863m2 (podľa GP č. 07/2008) zapísaného na LV č.
10563, k. ú. Rača na základe žiadosti Pozemkového spoločenstva spoluvlastníctva lesov pod č.
konania Z-984/99, P-268/2019

 -

Začatie súdneho konania na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 19C/145/19 - návrh na
vydanie neodkladného opatrenia a zriadenia vecného bremena k pozemkom registra C KN
parc. č. 19587/4, 19587/5, 19587/11, 19586/1, 19586/2 zo dňa 03.12.2019, P-259/2020, GP č.
330/2017, over.č. 3064/2017, Z-23332/20.

 -

Začatie súdneho konania na Okresnom súde Bratislava III pod spisovou značkou 11C/60/2020
zo dňa 24.07.2020 o žalobe o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pozemkom
registra C KN parc. č. 19587/4, 19587/5, 19587/11, 19586/1, 19586/2, P-1145/2020, GP č.
330/2017, over.č. 3064/2017, Z-23332/20.

 -

Poradové
číslo

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

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

3 Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, Bratislava, PSČ 831 01, SR, IČO: 30808901

Titul nadobudnutia

Bez zápisu.

Iné údaje

K vlastníkovi č. 1 je pod por. č. 3 správa k nehnuteľnosti pozemkom registra C KN parc. č. 19613/1, 19613/3, podľa
protokolu č. 11 88 0812 14 00 zo dňa 21.11.2014, Z-24800/14

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

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

Titul nadobudnutia – nepriradené
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ZIADOST OSMM/1993/PA/166

CIASTKOVY PROTOKOL O ODOVZDANI MAJETKU

ZIADOST OSMM/95/VO

ZIADOST OSMM/787/95/PA

ZIADOST OSMM/1031/95/VO/72002

ZIADOST OSMM/597/95/VO

ZIADOST OSMM/979/95/VO/323 ZO DNA 5.4.1995 - 209/95

ZIADOST OSMM/655/95/VO ZO DNA 3.3.1995

ZIADOST OSMM/598/95/VO ZO DNA 14.2.1995

ZIADOST OSMM/1183/95/VO/71059 ZO DNA 21.4.1995

ZIADOST OSMM/732/95/VO ZO DNA 15.3.1995

ZIADOST OSMM/1266/95/VO ZO DNA 2.5.1995

ZIADOST OSMM/1185/95/VO/73047-a ZO DNA 21.4.1995

ZIADOST OSMM/1427/95/VO ZO DNA 22.5.1995

ZIADOST OSMM-1051/96/VO ZO 7.3.1996

ZIADOST OSMM/1674/95/VO-44 Z 9.6.1995

ZIADOST OSMM/2234/96/PA ZO DNA 27.5.1996

ROZHODNUTIE PU C.70/95/PU/2 ZO DNA 15.12.1995

ZIADOST OSMM/4263/96/ON ZO DNA 29.10.1996

ROZHODNUTIE PU C.70/95/PU/5 ZO DNA 12.6.1996

Rozhodnutie č.5619/96/II.SLI zo dňa 22.5.1997

Kúpa V-1813/98 zo dňa 2.6.1998

Zámenná zmluva V-6019/98 zo dňa 23.11.1998

Žiadosť, OSMM/5705/99/Se zo dňa 10.8.1999

Žiadosť OSMM/3267/95/Da zo dňa 30.10.1995

Žiadosť OSMM-3266/95/Pa zo dňa 3.11.1995

Žiadosť OSMM-1470/97/Ja zo dňa 14.4.1997

Žiadosť OSMM-5022/96/Ďá zo dňa 13.1.1996

Žiadosť OSMM-6098/98/Ja zo dňa 23.11.1998

Žiadosť OSMM-2169/97/Ja zo dňa 29.5.1997

Žiadosť OSMM/819/97 zo dňa 27.2.1997

ROZHODNUTIE PU C.70/95/PU/1 ZO DNA 21.11.1995

Zámenná zmluva V-3581/2001 zo dňa 18.2.2002

Žiadosť OSMM-1610/99/Ja zo dňa 8.3.1999

Žiadosť OSMM-2463/99/Ja zo dňa 19.4.1999

Kúpa V-3039/2002 zo dňa 5.2.2003

Žiadosť č.SNM-8679/2/01/Ks zo dňa 8.1.2002

Žiadosť, listina č.: SNM-1248/01/Vo zo dňa 20.2.2001

Žiadosť o zápis, listina č.OSMM-627/98 zo dňa 9.2.1998

Žiadosť o zápis, listina č.:SNM-6668/00/Ja zo dňa 26.9.2000

Žiadosť o zápis č.SNM-667c/2001/No zo dňa 22.10.2001

Delimitačné protokoly zo dňa 28.8.2002

Žiadosť Mag/04/6601/10892-1 zo dňa 23.2.2004

Delimitačný protokol zo dňa 8.8.2002
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ČASŤ C: ŤARCHY
 

Delimitačné protokoly zo dňa 27.8.2002

Žiadosť SNM-1449/02/Ks zo dňa 23.1.2003

Žiadosť č. MAG-2003/22121/No zo dňa 15.5.2003

Zámenná zmluva V-4699/05 zo dňa 19.12.2005.

Žiadosť o zápis č. MAG/7795/12979-1/05 zo dňa 02.03.05

Žiadosť MAG/2003/12146/Ks zo dňa 26.2.2003

Kúpna zmluva V-523/2006 zo dňa 24.4.2006

Žiadosť č.MAG/2005/12278/22304-1 zo dňa 14.4.2005

Žiadosť č.SNM-8668/02/KS zo dňa 17.10.2002

Žiadosť č.Mag/06/16906/33944-1/Bž zo dňa 9.6.2006

zámenná zmluva V-17072/06 zo dňa 22.11.2006

Rozhodnutie č.X-483/06-KAM zo dňa 28.11.2006

Rozhodnutie č.X-329/07-SPI zo dňa 2.5.2007

Žiadosť č.MAG/06/ABD zo dňa 28.9.2006

Žiadosť o zápis č. MAG/2006/22000/46245-1 zo dňa 6.7.2006

Iné údaje - nepriradené

CAST VYMERY PK PARCELY C.5771 ODCLENENA DO KN PARCELY C.21648/4 (LV-3495)

CAST VYMERY PK PARC.C.5723 ODCLENENA DO KN PARCELY C.21648/4 (LV 3495)

CAST VYMERY PK PARC.C. 5718/1 ODCLENENA DO KN PARC.C.21654/3,4(LV 3495), PARC.C.5701/83-91(LV 1)

NAJOM K PARC.C. 19223/2, 19236/2, 19612/3, 19231/2, 19237/7, 19224/2, 19612/2 PRE SNOWTECH SPOL. S R.O. DO
30.6.2005 PODLA NAJOMNEJ ZMLUVY C.8-95-0-053-3 ZO DNA 4.12.1995

V zmysle §71 ods.3 Katastrálneho zákona, údaje katastra, ktorých hodnovernosť je vyvrátená, sa nesmú používať -
parc.č.5440/12

GP č. 11633832-30/97 zo dňa 17.06.1997

Zápis GP-59/2008

Rozhodnutie č. X-460/09-SPI zo dňa 24.06.2009

Rozhodnutie o oprave chyby X - 419/09.

GP č. 41/2009

Rozhodnutie č.: PÚ-10/1573-2/7178/KTL zo dňa16.12.2010, právoplatné dňa 8.1.2011, Z-875/11

Protokol o oprave chyby X-235/12 zo dňa 31.07.2012

ROEP - parcela č. 19478 delená hranicou zastavaného územia obce

GP 50/2013 (over. č.2306/2013)

Zápis GP č. 24/2015 (ov.č. 1708/2015) - Vz 1589/16

Zápis GP č.2403/16 overený pod dňa 15.11.2016; Rozhodnutie o trvalom vyňatí lesných pozemkov OU-BA-PLO-2017/028359-
004 zo dňa 18.07.2017; Z-16367/17

Zápis GP ov.č. 460/2017, Z-796/21

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah
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 - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny 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 GP č. 169/2011
(č.2430/11) z 1.12.2011 na pozemok registra "C" parc.č. 4430, týkajúce sa elektroenergetického
zariadenia: 2x110 kV vedenie č. 8753 na trase Rz PPC - Rz Pionierska a č.8208 na trase Rz
Pionierska - Rz Lamač, Z-21372/11.

 - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl.Zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny
v spojení s § 69 ods. 10 zákona č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v
prospech ZSE Distribúcia, a.s., IČO: 36361518, Bratislava, podľa GP č.170/2011( č.o.
2377/11) na pozemky registra C KN parc.č. 4207/1, 19225/1 a 19226, týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia:2x110 kV vedenie č.8834 na trase Rz PPC-Rz Lamač a č.8753
na trase PPC-Rz Pionierska, Z-21373/11

 - 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
GP č. 35 735 325 - 165/2011, č. over. 2378/11, na pozemkoch registra "C" parc.č. 19229/1,
19230/1, 19231/1, 19232, 19234, 19235/1, 19236/1, 19238/2, 19247, 19248, 19249/1, 19253,
19275, 19276, 19548/1, 19549, 19557/1, 19558, 19559, 19560, 19566, 19567, 19568/3, 19569,
19570/1, 19580/4, 19665/2, 19746/1, 19747, 19750/2, 19751/1, 19751/2, 19752/1, 19753/1,
19753/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 2x110 kV vedenie č. 8208 na trase Rz
Pionierska - Rz Lamač a č. 8834 na trase PPC - Rz Lamač, Z-20301/11

 - Vecné bremeno:
- spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku registra C KN parc.č.6647/1 strpieť na pozemku
zriadenie a uloženie NN káblového vedenia a užívanie, prevádzkovanie, opravy a jeho
odstránenie v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne úradne overenom pod č.G1-72/2019,
- spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku registra C KN parc.č.6647/1 strpieť na pozemku
vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie NN káblového vedenia
oprávneným z vecného bremena a ním povereným osobám za účelom výkonu povolenej
činnosti a za účelom vyššie uvedených činností v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne úradne overenom pod č.G1-72/2019,
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, podľa V-18063/2019 zo dňa
22.07.2019

 - Vecné bremeno podľa § 66 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č.351/2011 Z.z.o elektronických
komunikáciách, v platnom znení, v prospech spoločnosti SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, Košice
(IČO: 31668305), spočívajúce v povinnosti strpieť zriaďovanie a prevádzkovanie verejných
sietí a stavanie ich vedenia na pozemku registra C KN parc.č.19269/1 19263, 19268, 19607,
19264, 19267,19266, 19265, 19605,19665/1, 19595,19604/3, 19728, 19722/1, 19722/3, Z-
5269/2019

 - Vecné bremeno v zmysle § 66 ods.1 písm. a) a ods.2 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469) ako
oprávneného, spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia
na pozemku registra C KN parc.č. 5503/1 v rozsahu GP úradné overenie č. 1578/2019, podľa
Z-15433/2019

 - Vecné bremeno spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľností pozemku registra C KN
parc. č. 4982/1,
strpieť :
a) zriadenie a uloženie stavebných objektov SO 15.1 Pripojovací plynovod , SO 11.1
.Vodovodná prípojka, SO 12.1, . Prípojka kanalizácie , SO 13 Vonkajšie distribučné rozvody
NN (inžinierske siete)
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie inžinierskych sietí k stavbe ,, Bytové domy
Jeséniová ul.-Koliba" v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom :
- č. 2105/2019 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskej siete
(plynová prípojka) na pozemku p.č.4982/1, G1-1097/2019 zo dňa 11.6.2019
c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky , údržby, opráv a rekonštrukcie inžinierkych
sietí na pozemku registra C KN par.č. 4982/1 v celosti v prospech: vlastníka pozemkov registra
C KN parcelné číslo 4985/13, 4986/9, podľa V-26665/2019 zo dňa 11.12.2019.-vz 4039/19;
zápis GP 132/2019 (č.overenia G1-1499/2019 zo dňa 15.07.2019),

 - Vecné bremeno in rem spočívajúce v práve umiestnenia, prevádzkovania a užívania stavby
odstavnej parkovacej plochy na pozemok registra C KN parc.č.22305/3 v rozsahu GP
č.95/2018 na zriadenie vecného bremena práva stavby na parc.č.19399/38, 21649/4, 22305/3,
22306/26, úradne osvedčeného dňa 10.07.2019 pod č. G1-1322/19 v prospech vlastníka stavby
"Polyfunčný bytový dom Kramáre", objekt "SO 07 Komunikácie a spevnené plochy" podľa
rozhodnutia o povolení užívania stavby, ktoré vydala Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, pod
č.Val-1244/2009-ZS/KR zo dňa 28.09.2009, právoplatné dňa 19.10.2009, podľa V-5286/2020
zo dňa 24.04.2020
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 - Vecné bremeno in rem spočívajúce v práve prechodu peši, prejazdu motorovým vozidlom a
uloženia inžinierskych sietí a práva vstupu za účelom opravy a údržby inžinierských sietí na
pozemku registra C KN parcela č.18346 v rozsahu podľa GP č.overenia G1-547/2019 zo dňa
27.03.2019 v prospech vlastníka pozemkov registra C KN parcela č. 18350/2, 18350/4, podľa
V-15690/2020 zo dňa 17.07.2020

 - Vecné bremeno podľa §11 ods.1 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518,
v rozsahu podľa geometrického plánu č.over. G1-221/2021, úradne overeného dňa 19.03.2021,
na pozemkoch reg. C KN parc.č. 19614/1, 19665/1, 19614/30, 19614/29, 19614/28, 19225/1,
19224/1, 19223/1, 19712, 19222, 19221, 19685/1, 19616, 19614/4, 19707/1, 19711, 19710,
19636/1, 19716, 19715/1, 19718, 19717, 19703/1, 19699, 19700, 19698, 19615, 19702, 4207/1,
týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka č.212 BA TC2 - Rz Stupava; Z-
5541/2021

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - právo vstupu na pozemok parc.č. 4430 z dôvodu umiestnenia
elektroenergetických stavieb a zariadení distribučnej sústavy transformačná stanica, rozvodov
elektrických vedení a prípojok, káblového NN a VN vedenia, vzdušného NN a VN vedenia, v
prospech ZSE Distribúcia a.s., IČO: 36361518, v zmysle znenia § 10 a § 36 Zákona č.
656/2004 Z.z. zákona o energetike v súlade GP č. 1122/2011, Z-14123/11

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno v zmyle § 10 a § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v platnom znení k
pozemku registra "C" KN parc. č. 4430, zodpovedajúce právu vstupu na uvedený pozemok v
rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti v súlade s GP č.142/2012 (č.overenia
485/2012), z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemkom vybudovaním
elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy v prospech vlastníka tohto
elektroenergetického zariadenia, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. (IČO 36361518), Z-6647/12.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny
v spojení s § 96 ods.4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 47
Bratislava podľa GP č.35735325-198-3/2012 na pozemku parc.č.19676, 19677, 19681/1,
19681/2, 19685/1, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka č.212 na
trase BA TC2-Rz Stupava, Z-21422/12

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny
v spojení s § 96 ods.4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 47
Bratislava podľa GP č.35735325-199/2012 na pozemku parc.č.19665/1, 19628/4, 19690/1,
19705, 19712, 19709, 19717, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka
č.212 na trase BA TC2-Rz Stupava, Z-21423/12

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v práve užívať pozemok p.č. 19604/2 v prospech vlastníka stavby
so súp.č. 10398 na p.č. 19604/2, podľa V-2192/13 zo dňa 25.2.2013

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok registra C
KN parc.č. 4508 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 609/13, úradne overený pod
č. 563/14 dňa 21.03.2014 v prospech každého vlastníka nehnuteľností, pozemkov registra C
KN parc.č. 19216/1, 19216/2, 19216/3 a stavby súpis.č. 13282 na pozemku registra C KN
parc.č. 19216/1 podľa zmluvy o zriadení vecného bremena V-29496/14 zo dňa 19.12.2014

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno in rem spočívajúce v práve umiestnenia, užívania, prevádzkovania, údržby,
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a v iných stavebných úpravách do katastra
nehnuteľností k nehnuteľnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 19269/13 v prospech
každodobého vlastníka nehnuteľnosti stavby TS-513 so súpisným číslom 10401 na pozemku
registra C KN s parcelným číslom 19269/13 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena č.
288806471400 podľa V-1214/2015 zo dňa 10.02.2015.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - strpieť na pozemku registra C KN parc. č. 4961 zriadenia a uloženie prípojky
NN a užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie prípojky NN v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom č. 025/2014 zo dňa 17.01.2014, úradne overenom Okresným úradom
Bratislava pod č. 118/2014 dňa 28.01.2014, v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s.,
IČO: 36361518, podľa V-4251/15 zo dňa 23.03.2015

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - oprávnenie zriadovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na
cudzej nehnuteľnosti v prospech Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270 a to na pozemky
registra C KN parc. č. 5494/1, 5503/1, 5487/32, 19477/4, 19477/37, 6088/38 a pozemky
registra E KN parc. č. 5718/1, 5723, 5771, podľa § 66 ods.1 písm.a) zákona č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách, Z-13076/16

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - v zmysle § 66 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č.351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciach, v platnom znení, v prospech oprávneného VNET a.s., (IČO 35
845007) spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na
pozemkoch registra E KN parc.č.5723, 5718/1 a pozemku C KN parc.č.5750/79, Z-19297/17
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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 pozemkoch
registra C KN parc.č.5440/66 a 5970/38, Z-7169/2018

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno k pozemku registra C KN parc.č. 18346 spočívajúce v povinnosti vlastníka
zaťaženého pozemku strpieť prechod peši a prejazd motorovým vozidlom cez zaťažený
pozemok v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 123/2018 v prospech vlastníka
pozemku registra C KN parc.č. 18347/3 podľa V-23705/2018 zo dňa 07.09.2018

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - v zmysle znenia §11 a §43 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov k pozemku registra C KN parc.č. 18166/3, právo vstupu na uvedený
pozemok v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti a v práve zriaďovať elektrické
vedenia a elektroenergetické zariadenia distribučnej sústavy, v súlade s priloženým
geometrickým plánom č. 132.3/2017 (ov.č.G1 37/2019) z dôvodu obmedzenia vlastníckeho
práva k pozemkom vybudovaním elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy, v
prospech vlastníka tohto elektroenergetického zariadenia, spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a.s., Bratislava, IČO:36361518, podľa Z-2752/2019

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno podľa § 23 ods. 5 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov na pozemok C KN parc.č. 5494/1 v prospech oprávnených vlastníkov bytov v
bytovom dome so súp.č. 2853 na pozemku C KN parc.č. 5494/6 - Jahodová 11 a v bytovom
dome so súp.č. 2854 na pozemku C KN parc.č. 5494/2 - Jahodová 13, Z-11221/20.

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: 35 845 007) spočívajúce v práve
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na pozemku registra C KN parc.č.
5440/66 v rozsahu vyznačenom v GP overenom dňa 11.01.2021 pod číslom overenia G1-
2697/2020, Z-1973/2021
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