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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5510
ČIASTOČNÝ

 
 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 
PARCELY registra „C" nevyžiadané.
 

 
Stavby

Počet stavieb: 1

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

 
Vlastník

Počet vlastníkov: 1

Okres : 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia : 18.5.2022

Obec : 529346 Bratislava-Nové Mesto Čas vyhotovenia : 18:13:56

Katastrálne územie : 804690 Nové Mesto Údaje platné k : 17.5.2022 18:00:00

Súpisné
číslo

Na pozemku
parcelné číslo

Druh
stavby

Popis stavby Druh chránenej
nehnuteľnosti

Umiestnenie
stavby

10796 11820/14 19 prístavba športovej haly 1

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 11820/14 pod stavbou s.č. 10796 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2382.

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Druh stavby

19 Budova pre šport a na rekreačné účely

 Umiestnenie stavby

1 Stavba postavená na zemskom povrchu

Poradové
číslo

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

Spoluvlastnícky
podiel

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

 
Nájomca

 
Iná oprávnená osoba

 
ČASŤ C: ŤARCHY
 

Titul nadobudnutia

Osvedčenie o vyhlásení účastníka o nadobudnutí vlastníctva k nehnuteľnostiam na základe vydržania podľa § 63
zák. č. 323/1992 Zb., Notárska zápisnica N 45/2010, Nz 3710/2010, NCRls 3811/2010 zo dňa 4.2.2010
Listina o určení súpisného čísla č. Star-1399/2001 zo dňa 07.06.2001,Z-15505/10

Iné údaje

Zápis GP-102/2010
Zápis žiadosti o výmaz stavieb - garáži podľa PPaSM - 172/2012, Z-1963/2012
Zápis rozhodnutia o zrušení súp.čísla Star-144/2012 - na p.č. 12780/46, Z-3136/12
Rozhodnutie o zrušení súp. čísla 11941 na p.č.12781/208 č.: Star-548/2013 zo dňa 29.4.2013
Potvrdenie o zrušení evidenčného čísla PPaSM:1240/2012-4/2 zo dňa 22.4.2013, Z-8494/13
Oznámenie o zrušení súpisného čísla č. 7224/2019/ PR/ VRAA/ZR/8 zo dňa 05.08.2019 a potvrdenie o neexistencii
garáží č. 8585/2019/UKSP/DANE zo dňa 04.07.2019, Z-16450/2019
Protokol o oprave chyby X-311/2020

Poznámky K nehnuteľnosti

Poznamenáva sa začatie súdneho konania na Okresnom súde Bratislava III sp. zn. 12C/15/2019
k pozemku registra C KN parc.č. 12781/7, 12781/8 vo veci určenia vlastníckeho práva, P-
986/2021

 -

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

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

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno v zmysle § 66 ods. 2 zákona č.351/2011 Z.z. zákona o elektronických
komunikáciach v platnom znení v prospech spoločnosti SWAN, a.s., IČO: 35680202
spočívajúce v zriaďovaní a prevádzkovaní verejnej elektronickej komunikačnej siete a stavaní
ich vedenia na pozemkoch registra C KN parc.č.12780/1, parc.č.12780/11, parc.č.12780/12,
parc,č,12780/251 v rozsahu vyznačenom podľa GP č.212/2014 podľa, Z-12865/14

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno v zmysle § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
na parc. CKN č. 12780/1, 12780/11, 12780/12, 12780/251, 12780/253 v prospech VNET a.s., (
IČO: 35 845 007), Z 22270/16

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - v zmysle § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, ZEK - oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenie
na cudzej nehnuteľnosti, na pozemku registra C KN parc. č.12780/1 v prospech Slovanet, a.s., (
IČO: 35 954 612), Z-2735/17
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Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - spočívajúce v povinnosti povinného strpieť na pozemku registra C KN parc.
č. 12780/1 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 1763/2017:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO 36361518), podľa V-3321/2018 zo dňa
05.03.2018
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