
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 477
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 : 19.9.2022

Obec : 529346 Bratislava-Nové Mesto Čas vyhotovenia : 11:02:16

Katastrálne územie : 804690 Nové Mesto Údaje platné k : 16.9.2022 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

13444/10 19643 Zastavaná plocha
a nádvorie

18 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

18 Pozemok, na ktorom je 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

 
Správca

 
Nájomca

Poradové
číslo

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

Spoluvlastnícky
podiel

1 Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, Bratislava, PSČ 836 05, SR, IČO: 35797525 1/1

Titul nadobudnutia

Bez zápisu.

Iné údaje

Zápis GPč.6/2008, Z-12107/09
Protokol o oprave chyby X-71/12 zo dňa 14.03.2012
GP č. 148/2011 (č.ov. 460/2012)
Rozhodnutie X-236/2012 zo dňa 13.08.2012
Zápis GP č. 8/2012 (č.ov. 1711/2012), R-2697/12
GP č.15/2012, úr.over.2281/2012, GP č.14/2012, úr.over.1956/2012
Zápis GP č. 59/2014 (ov.č. 1841/2014) - Vz 1342/15
Zápis geometrického plánu č. 52/2014, úradne overeného pod č. 384/2016 na oddelenie pozemkov p.č. 13444/10,84-
91. R-1539/16
GP 78/2015 overený 20.11.2015 pod č. 2498/2015
Zápis GP č. 218/16 úr.ov. 2336/16 na oddelenie pozemku p.č. 13525/16,13525/17, V-35080/16
Čiastočný zápis GP č. 69/2015 (č. overenia 2395/2015) na oddelenie pozemkov p. č. 13442/24, 13442/25, 13442/32,
13443/1, 13443/36, 13443/37, V-1618/2017.
Zápis GP č. 16/2016, č.overenia: 2402/16 na oddelenie pozemku p.č. 13444/93, V-4117/2017
Zápis GP č. 15/2016, č.overenia: 2401/16 na oddelenie pozemku p.č. 13444/92, V-4119/2017
Zápis GP č.227/2016 úradne overený pod č. 1561/2016 - na oddelenie pozemku parc.č. 13442/33 , GP č. 226/2016
úradne overený pod č. 1560/2016 - na oddelenie pozemku parc .č. 13180/6, V-13935/17
Zápis GP úradne overeného pod č. 1565/2017, V-23621/2017
Zápis GP č. 1748/2017 na oddelenie pozemkov p.č. 13443/1, 13443/223, 13443/224, V-28004/2017
GP č. 2881/2016 na oddelenie pozemku p.č. 13525/18, R-6233/2017
GP č. 1193/2012, Z-685/2018
GP č.2882/2017, V-21433/2018
Rozhodnutie Okresného úradu č. X-220/2018 zo dňa 13.11.2018.
GP ov.č. 691/2018, V-30790/2018
Zápis GP č. 40/2018 (úr.ov. 733/2018), V-17322/19
GP č. 102/2018 (úr.ov. 1874/2018), V-19630/19
Protokol o oprave chyby č. X-551/2019 zo dňa 15.11.2019
Žiadosť o zápis GP č. 116/2019,over.č. 2731/2019,R-415/20
GP č. 40/2019, číslo overenia G1-970/2019, k V-3471/2020
Zápis geometrického plánu č. 2563/2019, R-8391/2019
Zápis GP č.over. G1-2659/2019; V-13875/2020
Rozhodnutie OÚ č. X-199/2020 zo dňa 10.09.2020
Zápis GP č. overenia G1-2636/2019, k V-25744/2020
Zápis GP č. overenia G1-1566/2020, V-31615/2020
Zápis GP ov.č. G1-2198/2020, V-2152/21
Zápis GP ov.č. G1-955/2021 - Vz 3258/21
Zápis GP ov.č. G1-1095/2021 - Vz 3602/21
Zápis GP č. 53/2019 úradne overený pod č. G1-54/2021, V-23336/21
Zápis GP over.č. G1-1903/2021, V-756/2022
Zápis GP over.č. G1-2762/2021, V-9404/2022

Poznámky K nehnuteľnosti

Pozemky registra C KN parc.č. 13468/2, 13479/2, 13479/3, 13483/4, 13483/5, 13483/6,
13483/9, 13497/1, 13497/3, 13497/8, 13497/11, 13497/22, 13497/23, 13497/24, 13497/31
kontaminované komponentmi na výrobu výbušnín a zvyškami výbušnín, podľa žiadosti č.
1006-1435/2018 Hlavného banského úradu zo dňa 12.11.2018, P-2138/18

 -

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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Iná oprávnená osoba

 
ČASŤ C: ŤARCHY
 

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

Zmluva o zlúčení N 301/2006, Nz 21799/2006, NCRls 21724/2006 zo dňa 5.6.2006

Rozhodnutie č. X-604/07 zo dňa 26.07.2007

Iné údaje - nepriradené

Právo vstupu na parc.č.13525/2,3 pre ISTROCHEM a.s. za účelom údržby zariadení nachádzajúcich sa na na týchto pozemkoch
podľa V-93/98 zo 16.4.1998

Právo umiestnenia a prevádzkovania rozvodne VN a trafostanice na p.č.13528 v prospech Istrochem a.s. podľa zmluvy V-
1671/02 zo dňa 30.4.2002

Právo prechodu a prejazdu cez p.č.13601/86 v prospech vlastníkov p.č.13601/78, 13601/87, 13601/79, 13601/80, 13601/72 a
13601/2 podľa zmluvy V-1460/03 zo dňa 29.5.2003

Právo prechodu cez p.č.13597 v prospech vlastníkov p.č.13596/4 a stavby s.č.131 na p.č.13596/4 podľa zmluvy V-3284/04 zo
dňa 22.12.2004

Zápis GP-48/2005, Z-1943/2007

Rozhodnutie č. X-660/07-SPI zo dňa 26.10.2007

Oznámenie X-106/08 zo dňa 6.2.2008

Zápis GP č. 32-2014 (ov. č. 1348/2015), V-22287/15

Zápis GP č. 32/2014 (č. overenia 1076/14) na zameranie stavieb p. č. 13569/124-130, oddelenie p. č. 13569/131 a zrušenie p. č.
13569/58-60, 13569/64, 13569/67-73, 13569/75-77, Z-15092/15.

Zápis GP č.916/2017 overený dňa 10.05.2017; R-7146/2017

GP číslo ov. G1-2363/2018 zo dňa 19.10.2018, V-11261/2019

Zápis GP 21/2019, ov.č. G1-543/2019, V-14676/2019

G1--401/2020 (p.č. 13646/1,13646/22), R-6148/2020

Protokol k oprave chyby X-179/2021

Zápis GP č.over.: G1-886/2021; V-22256/2021

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

 - VECNE BREMENO PRE SR-OKRESNY URAD BRATISLAVA PODLA ZMLUVY O
VECNOM BREMENE Z 15.8.1992,CO KRYT 09030123 P.C.13644/37 PODLA V-380/93

 - VECNE BREMENO PRE SR-OKRESNY URAD BRATISLAVA PODLA ZMLUVY O
VECNOM BREMENE Z 15.8.1992,CO KRYT 09030114 P.C. 13520 PODLA V-382/93

 - VECNE BREMENO PRE SR-OKRESNY URAD BRATISLAVA PODLA ZMLUVY O
VECNOM BREMENE Z 15.8.1992,CO KRYT 09030104 P.C.13644/37 PODLA V-387/93
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 - VECNE BREMENO PRE SR-OKRESNY URAD BRATISLAVA PODLA ZMLUVY O
VECNOM BREMENE Z 15.8.1992,CO KRYT 09030113 P.C.13644/12 PODLA V-389/93

 - VECNE BREMENO PRE SR-OKRESNY URAD BRATISLAVA PODLA ZMLUVY O
VECNOM BREMENE 15.8.1992,CO KRYT 09030112 P.C. 13644/37 PODLA V-396/93

 - VECNE BREMENO PRE SR-OKRESNY URAD BRATISLAVA PODLA ZMLUVY O
VECNOM BREMENE 15.8.1992,CO KRYT 09030107 P.C. 13644/53 PODLA V-397/93

 - VECNE BREMENO PRE SR-OKRESNY URAD BRATISLAVA PODLA ZMLUVY O
VECNOM BREMENE 15.8.1992,CO KRYT 09030105 P.C. 13644/44 PODLA V-398/93

 - Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu cez p.č.13601/5,46,81 v prospech vlastníkov
p.č.13601/82,83,91,92,96,110 podľa V-3178/2002 zo dňa 27.8.2002

 - Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu cez p.č.13644/62 v prospech vlastníkov
p.č.13644/11, 13644/74, 13644/78 podľa V-79/03 zo dňa 29.1.2003

 - Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu cez p.č.13601/5, 13601/46, 13601/39, 13601/43,
13601/45, 13581/2 a 13601/80 v prospech vlastníka p.č.13601/40, 13601/86, 13601/93,
13601/128 podľa zmluvy V-1460/03 zo dňa 29.5.2003

 - Vecné bremeno - Právo prechodu a prejazdu cez p.č. 13525/1, 13525/18 v prospech vlastníka
p.č. 13512/1,4,5,6 podľa V - 1191/04 zo dňa 17.5.2004, Vz-1132/04, zápis GP č.6/2008 , Z-
12107/09, (GP č. 218/16 úr.ov. 2336/16 sa pozemok p.č. 13525/1 rozdelil na p.č.
13525/16,13525/17, V-35080/16); (GP č. 2881/2016, R-6233/2017),(pozemok parc.č. 13525/1
sa rozdelil na pozemky parc.č. 13525/19, 20, 21,GP č. 116/2019,over.č. 2731/2019,R-415/20),
(pozemok 13525/1 sa rozdelil na pozemok 13525/23 podľa GP č. 53/2019, overený pod č. G1-
54/2021, V-23336/2021)

 - Vecné bremeno - právo uloženia tunela pod pozemkami parc.č.12782/70 a parc.č.13444/10 v
rozsahu vyznačenom v GP č.2598/09 a právo prechodu a prejazdu cez parc.č.12782/70 a
parc.č.13444/10, 13444/103,13444/104, 13444/105 za účelom údržby tunela v prospech
vlastníka pozemku parc.č.12782/3 podľa zmluvy V-25016/09 zo dňa 26.11.2009 (podľa GP
č.16/2016 z parc.č.13444/10 vznikli parcely 13444/10 a 13444/93, V-4117/2017); (podľa GP
č.15/2016 z parc.č.13444/10 vznikli parcely 13444/10 a 13444/92, V-4119/2017); (podľa GP
číslo ov. G1-2363/2018 zo dňa 19.10.2018 z parc.č.13444/10 vznikli parcely
13444/96,13444/97, V-11261/2019) - vz 4244/19; vz. 5451/19; GP č.over.G1-2636/2019, V-
25744/2020 - vz.6082/20;

 - Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu cez pozemky parc.č.12782/31, 12782/142,
12782/68, 12782/69 a 12782/70 v rozsahu vyznačenom v GP č.2598/09 v prospech vlastníka
pozemku parc.č.12782/3 podľa zmluvy V-25016/09 zo dňa 26.11.2009

 - Vecné bremeno - právo uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch parc.č.12782/70, 12782/142,
13444/10 v rozsahu vyznačenom v GP č.2598/09 a právo právo prechodu a prejazdu cez
pozemky parc.č.12782/70, 12782/142, 13444/10, 13444/103, 13444/104, 13444/105 za účelom
údržby inžinierskych sietí v prospech vlastníka pozemku parc.č.12782/3 podľa zmluvy V-
25016/09 zo dňa 26.11.2009 (podľa GP č.16/2016 z parc.č.13444/10 vznikli parcely 13444/10 a
13444/93, V-4117/2017); (podľa GP č.15/2016 z parc.č.13444/10 vznikli parcely 13444/10 a
13444/92, V-4119/2017);(podľa GP číslo ov. G1-2363/2018 zo dňa 19.10.2018 z
parc.č.13444/10 vznikli parcely 13444/96,13444/97, V-11261/2019) - vz 4244/19; vz. 5451/19;
GP č.over.G1-2636/2019, V-25744/2020 - vz.6082/20;

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu pre osobné a nákladné motorové vozidlá a
povinnosť strpieť existenciu inžinierských sietí na pozemku parc. č. 13525/1, 13525/18 a
13527, v prospech: Architekti B.K.P.Š., spol. s r.o., Trnavská 61, Bratislava (IČO: 30777399),
podľa V-28320/08 zo dňa 31.03.2010, Vz - 1082/10, zápis GP č.6/2008, Z-12107/09, (GP č.
218/16 úr.ov. 2336/16 sa pozemok p.č. 13525/1 rozdelil na p.č. 13525/16,13525/17, V-
35080/16); (GP č. 2881/2016, R-6233/2017),(pozemok parc.č. 13525/1 sa rozdelil na pozemky
parc.č. 13525/19, 20, 21,GP č. 116/2019,over.č. 2731/2019,R-415/20), (pozemok 13525/1 sa
rozdelil na pozemok 13525/23 podľa GP č. 53/2019, overený pod č. G1-54/2021, V-
23336/2021)

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu pre osobné a nákladné motorové vozidlá cez
pozemky p. č. 13513/3 a p. č. 13524/2, v prospech oprávneného z vecného bremena - TENNIS
ONE, s. r. o., IČO 35945176, podľa V - 17133/10 zo dňa 27. 7. 2010.

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.13592/2,13587/3,13589/3,13589/7,13605/10,17094/7,17094/34,13587/3,13589/3,13589/
7,13605/41,21968/1,21968/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia:2x110kV vedenie
č.8834 na trase PPC-Rz Lamač a č.8753 na trase PPC-Rz Pionierska,Z-21367/11
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Vlastník poradové číslo 1 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 pozemkuh parc.č. 13605/10, 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

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka
zaťažených pozemkov registra C KN parc. č. 13442/24, 13442/25, 13443/224 strpieť na časti
predmetných pozemkov v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne úradne overenom
okresným úradom pod č. 2926/2015 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
úžívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby vrátane jej odstránenia ako aj vstup, prchod a
prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelom výkonu povolenej činností a výkonu činností vyplývajúcich z tohto
vecného bremena, v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s. (36361518), podľa V-9806/16
zo dňa 30.05.2016; (zápis GP č. 69/2015, nové parc. č. 13442/32 z parc. č. 13442/25 a nové
parc. č. 13443/36, 13443/37 z parc. č. 13443/1, V-1618/2017)

Vlastník poradové číslo 1 Právo z vecného bremena in rem na dobu neurčitú, spočívajúce v povinnosti strpieť na
pozemkoch p.č. 13440/79, 13440/80 právo prechodu (pešo) a prejazdu (motorovými a
nemotorovými vozidlami) oprávneného z vecného bremena za účelom prístupu k okolitým
nehnuteľnostiam vo vlastníctve oprávneného a to na pozemky p.č. 13440/35, 13440/36,
13440/37, 13440/46, 13440/47, 13440/48, 13440/125, 13440/50, podľa V-23907/16 zo dňa
8.9.2016, (GP over.č. G1-2762/2021, V-9404/2022)

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno "in rem" spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku registra C KN parc.č.
13525/16 strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemok registra C KN parc.č. 13525/16 v
prospech vlastníka pozemku registra C KN parc.č. 13440/65, podľa V-35080/2016 zo dňa
30.11.2016

Vlastník poradové číslo 1 Právo z vecného bremena - spočívajúceho v práve prechodu (pešo) a prejazdu (motorovými a
nemotorovými vozidlami) na pozemkoch registra C KN parc. č. 13442/32, 13443/36 v
prospech vlastníka pozemkov registra C KN parc. č. 13440/9, 13442/24, 13442/25,
13443/1,13443/224, 13443/225, 13443/226 podľa V-1618/2017 zo dňa 17.02.2017.- vz.
804/17, ( na základe zápisu GP č. 227/2016,úradne overený pod č. 1561/12016 z pozemku parc.
č. 13442/24 vznikol pozemok parc. č. 13442/33), (V-30790/18)

Vlastník poradové číslo 1 Právo prechodu a prejazdu cez pozemky registra C KN parc.č. 13145/19, 13145/127 v prospech
každodobého vlastníka pozemkov registra C KN parc.č. 13145/18, 13145/125, 13145/126,
podľa V-23621/2017 zo dňa 24.08.2017

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov registra C KN p.č.13669/1,
13669/2, 13669/27, 13669/28, 13669/29
- strpieť umiestnenie STL plynovodu a zriadenie jeho ochranného pásma v rozsahu podľa GP
č.2767/2017
- strpieť prevádzku a vykonanie údržby a opráv STL plynovodu v prospech SPP-distribúcia,
a.s., IČO:35910739, podľa V-18043/2018 zo dňa 30.07.2018,
(GP 2563/2019, R-8391/2019)

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno- spočívajúce v povinnosti strpieť na pozemku registra CKN parc.č. 13443/226
prechod peši, prejazd motorovými prostriedkami, vybudovanie, existenciu a užívanie účelovej
komunikácie v prospech vlastníka pozemkov registra CKN parc.č.
13443/225,13443/273,274,275,276,277,278,279.280,281,282,283,284,
285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306
,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,32
8,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347podľa V-
30790/2018 zo dňa 02.01.2019 (nové parcely podľa GP overov.č.1070/2021, V-27267/2021)

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - právo nerušeného a neobmedzeného prechodu peši a prejazdu dopravnými
prostriedkami cez pozemok p.č.13445/35 (odčlenený podľa GP č.550/2019) v prospech
vlastníka pozemkov p.č.13500/41, 13500/3, 13500/40, 13500/42, 13500/43 podľa V-
17014/2019 zo dňa 26.6.2019.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok registra C KN parc.č.
13698/7 v rozsahu vyznačenom v GP č. 1/2019 (úr.ov. G1-54/2019) v prospech každodobého
vlastníka pozemku registra C KN parc.č. 13698/50, podľa V-19630/2019 zo dňa 31.07.2019

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno in rem spočívajúce v práve prechodu peši a prejazdu automobilom cez
pozemky registra C KN parc.č.13445/1, 13445/25, 13446/3 v rozsahu vyznačenom v GP č.
73/2018 (úr.ov. G1-2463/18) v prospech každodobého vlastníka pozemkov registra C KN
parc.č. 13452/1, 13452/31, 13452/32, 13452/9,13452/37a stavby súpis.č.3361 na
parc.č.13452/10, 13452/11, stavby súpis.č.3431 na parc.č.13452/19, stavby súpis.č.3432 na
parc.č.13452/26,13452/27, 13452/18, 13447, 13452/20, 13452/21, 13449, 13452/13, 13452/22,
13452/23, 13452/16, 13452/17, 13452/15, stavby súpis.č.3433 na parc.č.13452/14, stavby
súpis.č.12589 na parc.č,13452/33, stavby súpis.č.12643 na parc.č.13452/34, podľa V-
24331/2019 zo dňa 16.10.2019
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Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bemeno - povinnosť vlastníka pozemku registra C KN parc. č. 13444/10 strpieť právo
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) ako oprávneného z vecného bremena
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutej nehnuteľnosti v
zmylse § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z., a to v rozsahu stanovenom geometrickým
plánom úradne overeným pod č. G1-2706/2019, Z-2295/2020.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bemeno - povinnosť vlastníka pozemkov registra C KN parc. č. 13167/2, 13175/2,
13180/2, 22072/2, strpieť právo spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) ako
oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia
na dotknutých nehnuteľnostiach v zmylse § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z., a to v
rozsahu stanovenom geometrickým plánom úradne overeným pod č. G1-2704/2019, Z-
2298/2020.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno k pozemku registra C KN parc.č. 13525/1,13525/23
v prospech vlastníka pozemkov registra C KN parc.č. 13440/65, 13440/68
spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez zaťažený pozemok v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne č. 1704/2020
podľa V-32962/2020 zo dňa 18.12.2020

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v práve:
a) uloženia inžinierskych sietí - verejného osvetlenia na zaťažené nehnuteľnosti,
b) vstupu a vjazdu na zaťažené nehnuteľnosti
pozemok registra C KN parc.č. 13440/14, 13440/46, 13440/48, 13442/25, 13440/125, v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne č. G1-1356/2020 v p r o s p e c h vlastníka inžinierskych
sietí (podľa Rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 10308/2016/UKSP/VIDM-
100 zo dňa 19.12.2016), podľa V-1646/2021 zo dňa 17.03.2021; (GP over.č. G1-2762/2021, V-
9404/2022)

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti vyznačenej v
geometrickom pláne č. 182.34/2019 (úr.ov. č. G1-2012/2020)
a) uloženie a uloženie elektroenergetických zariadení
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie
na pozemku registra C KN parc.č. 13433/1, 13535/2, 13535/5, 13535/8, 13535/14, 1335/15,
13545/3
p r o s p e c h Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO: 36 361 518), podľa V-5038/2021 zo dňa
22.03.2021

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno k pozemku registra C KN parc.č. 13646/22 s p o č í v a j ú c e v povinnosti
povinného z vecného bremena strpieť na časti zaťaženého pozemku registra C KN
parc.č.13646/22, v rozsahu špecifikovanom ako diel 1 v geometrickom pláne č. 20/2021,
úradne overenom pod číslom: G1-658/2021, prechod a prejazd v p r o s p e c h každodobého
vlastníka pozemku registra C KN parc.č. 13646/6, podľa V-24518/2021 zo dňa 06.09.2021

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov registra C KN parc.č.
13669/7, parc.č. 13669/28 strpieť umiestnenie stavby súpisné číslo 1401 na pozemku parcelné
číslo 13669/7, strpieť prechod a prejazd motorových vozidiel cez pozemok parcelné číslo
13669/28 v rozsahu (diel č.1) vyznačenom v geometrickom pláne č. G1-2018/21,
strpieť státie motorových vozidiel na pozemku parcelné číslo 13669/28 v rozsahu (diel č.2)
vyznačenom v
geometrickom pláne č. G1-2018/21
v p r o s p e c h: vlastníkov bytu číslo 1, číslo vchodu Rožňavská 5, 1. p., súpisné číslo stavby
1401 na
pozemku registra C KN 13669/7, nebytového priestoru garáž číslo vchodu Rožňavská 5, 1. p.,
súpisné číslo
stavby 1401 na pozemku registra C KN 13669/7 a bytu číslo 2, číslo vchodu Rožňavská 5, 2. p.,
súpisné číslo stavby 1401 na pozemku registra C KN 13669/7 podľa V-40571/21 zo dňa
19.1.2022

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno na pozemok registra C KN parc.č. 13443/1, 13443/226 spočívajúce v priznaní
práva prechodu a prejazdu v rozsahu vyznačenom v GP č. G1-773/2021 v p r o s p e c h
každodobého vlastníka pozemku registra C KN parc.č. 13443/23, podľa V-41248/2021 zo dňa
25.01.2022 - vz 350/22

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka
zaťaženého pozemku registra C KN parc.č. 13535/2 strpieť na časti predmetného pozemku v
rozsahu vyznačenom v GP č. G1-649/2022 prechod a prejazd v prospech oprávneného z
vecného bremena vlastníka pozemku registra C KN parc.č. 13534/25, podľa V-17976/2022 zo
dňa 29.06.2022
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