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Poradové
číslo

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

Spoluvlastnícky
podiel

1 Mesto Leopoldov, íBdfaovská cesta 2, Leopoldov, PSČ 920 41, SR, IČO: 312703 1/1
Titul nadobudnutia



rozhodnutie 5* ROEP - C - 5/2006
Rozk 0U-GPPLH č. D/2002/00554-mb vyňatie zPPF + GP č. 021/2002;
Kúpna zmluva V  2051/2004 zo dňa 25.1.2005 - V Z  25/05;
Kúpna zmluva V  2009/2005 zo dňa 5.12.2005 - v.z.269/05 
Kúpna zmluva V 1682/2005 zo dňa 28302G05 - VZ 244/05;
Delimitčuý protokol Č.2G02/O046S zo dňa23.4.2002;
DELIMITAČNÝ PROTOKOL C.97/I0958 ZO DNA 7J U  997-5/98;
PkvLč.179, V  1682/05-VZ.244/05
PkvLfi.1489, ČÚL495I/1936, B4
Pkvl.č360, fiuLl 180/1957, B-33, LV  1200
Pkvl.č.597, č.d.960/1956, B-5
PkvLč.723,Kúpna zmluva zo dňa 11.12.1970-vz. 12/71
PkvLč,533, kúpna zmluva-4/67
PkvLč.327, Kúpna zmluva zo dňa 28.12.1973-vz.30/74
Pkvlč.522, č.d.5964/1936, B-l
Pkvi.č.31,6.d391/1956,B-20
PkvLč.91, Kúpna arnkiva zo dňa 17.10.1986- vz. 122/86
PkvLč,286, Kúpna zmluva zo dňa 43 .1980-vz. 14/80
PkvLč.443, Kúpna zmluva zo dňa 1 i. L 1980- vz. 12/80
PkvLč281,Kúpna zmluva zo dňa 1133980- vz. 12/80
PkvL&2247 Kúpna zmluva zo dňa 11. L 1980- vz. 12/80
PkvL5.22?,Kúpna zwám& zo dňa 11 .0  980- vz. 32/80
PkvLč.584,6.4.450/1958,. B-4
Pkvlč.61, Kúpna zmluva zo dňa 7.ó.l982~vz.59/32
PkvLČA9S, KúpnazmUivazo dňa 28.10.1980-vz.689/81
PkvLč.321, Kúpna zmluva m  dňa 28.10.1980-vz.689/8í
Pkvlx.679,6.4.338/19563-1
PkvLč.731, č.d.2772/1963, B -l
PkvLč.460,c.d.3643/I93I,B-t
Kúpne zmluvy - vz.23/84, LV  1200
Rozhodnutie o vyvlastnení Výst.6238/1977 a Kúpne zmluvy -vz.84/78
Pkvl.č.163, e.d. 1180/1957, B-33, LV  1
Pkvlx.163, Fin.4-43/Náhr.poz. 1968-VZ.43/68, LV  1
PkvLč.292,6.4.080/1957, B~I2,LV 1
Pkvl.č.335,č.d3180/19573-10, LV  1
PkvLč,165,kúpna zmluva zo dňa 6.5,1975 -vz.56/75
PkvLČ.572, Kúpna zmluvazo dňa í2.43978-vz.75/78
Pkvh č.520, kúpna zmluva m  dňa 18.2.í9?6~vz.4/?7
PkvLč.521, kúpna zmluva m  dňa 18.2. l976-vz.4/77

1 HZ 121/80-VZ.121/85, H Z I22/85-vz.l23/85, DeJandáciapodfa zákona e383/95 
Pkvlx.1575, D 961/70-10/74 (Červeník),LV 1 
Pkvlč.1518, Kúfgm zmluva zo dňa 15.KU980-vz.92/80 
PkvLč.2152, Kúpna zmluva zo dňa 173.1966-vz.16/67 
Pkvl.č3518, Kúpna zmluva zo dňa 13.73977-vz.64/77 
PkvLč.1575, Kúpna zmluva zo dňa 26.7.1974- 49/74 
PkvLČ3498, Kúpna zmluva zo dňa 15.2.1978- vz.67/78 
PkvLč.1544, Kúpna zmluva zo dňa 26.7.1974- vz.49/74 
Pkvl.č3392,č.d3417/193ó, B-í 
PkvLč.381, Fin.22/1991 -delimitácia 
PkvLČ.375, Fm.22/1991-é&kmtmm 
PkvLČ.375,Fin.22/1991-ddimitácia 
Pkvl.fi. 1105, Kúpna zmluva zo dňa 16.6.1980-vzK3/8ô 
PkvLč.J 110, Kúpna zmluva zo dňa 20.6.1977- vz.69/77 
Pkvlx.l 111, Kúpna zmluva zo dňa 6.4.1967-44/67 
PkvLfi.l 313, č.d,933/1933, B -l 
PkvLfi.1582, kúpna zmhiva-68/70 
PkvLč .1452, č.d.2725/1946, B-9a, I V I  
Pkvič3é09, Kúpim zmluva zo dto 13.5.1970-vz,32/70 
Pkvl.fi J 547, Hospodárska zmluva Fm.4-13/HZ-1970- vz.21/70 
PkvLč.3066, Kúpna zmluva m  dňa 16.6.1980- vz. 58/80 
PkvLč.1422, Kúpna zmluva zo dňa 27.1 L 1989-vz.2/81 
PkvLč.1420, Kúpna zmluva zo dňa 17.12 J979-vz 2/80,
Kúpna zmluva zo dňa4.6.1978- vz.89/78
PkvLč.l 102, Kúpna zmluva zo dňa 17.1.1973- vz.27/73
PkvLč. 1081, Kúpna zmluva zo dňa 243 3972-vz22/72
PkvLč. 1 í 25, Kúpna zsttova zo dňa 2832.1973-vz,30/74-
Pkvl.č313S, č.d.32i 1/1933, B -l
PkvLč.701, č.tLÍÓ20/192l, B-l
Číslo Výst.6263/196S-vz.43/7S makovice/
Kúpna zmluva V 1149/2006 zo dňa 24.7.2006 + GP e. 222/05- vz 69/07;
Z  1688/06 - Žiadosť o zápis do LV  + GP č. 79/2006 - vz 217/07;
Kúpna zmluva Y  95/2007 zo dňa 13222007- vz 235/07;
Z 458/2007 - Delimitačný protokol zo dňa 143.2Ô67Č. 2007/01867;- vz 340/07; 
Kúpna zmluva V  2229/2007 m  dňa 103.2008;-vz 20/08;
Z 81/2008- Rozh. o rnx.sx. zo dňa 15.01.2008 (Dom smútku)- vz 98/08;
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Z 66/2008 -■ Razh. ourč. s„c. zo dňa 15.1.2008 ( budova TJ);- vz 115/08;
Kúpna zmluva V  451/2008 zo dňa 4.4.2008;- vz  117/08;
Kúpna zmluva V  í079/2008 zo dňa 10.6.2008; - vz 198/08;
Kúpna zmluva V  1089/2008 zo dňa 10.6.2006 +■ GP g. 263/07;- vz 210/08;
Kúpna zmluva V  1096/2008 zo dňa 12.0.2008 +  GP č. 235/08; vz 211/08;
Kúpna zmluva Y  1095/2008 zo dňa 12.6.2008 + GF c. 235/07;-vz2I2/08;
Kúpna zmluva V  1094/2008 zo dňa 12.0.2008 +  GP č.23S/08;-vz 213/08;
Kúpna zmluva V 1093/2008 zo dňa 12.6.2008 -h GP č. 235/07; - vz 214/08;
Kúpna zmluva Y  1304/2008 zo dňa 24.7-2008 +- GP č. 7/2008;- vz 265/08;
Kúpna zmluva V  1562/2008zo dňa 15.82008;- vz 272/08;
Zámenná zmluva V 1890/2008 zo dňa 25.9.2008;- vz 319/08;
Kúpna zmluva Y  21108/2008 zo dňa 15.10.2008 +  GP e. 90/2008;- vz  331/08;
Zámenná zmluva V  2086/2008 zo dňa 17.10.2008 + GP č. 149/08;- vz 333/08;
Kúpimzmhm V 2182/2008^0 dňaJ22.10.2008 +  GP č. 25/08;- vz 339/08;
Kúpna zmluva V  319/2009 zo dňa08.Q42009 +G P 015/2006, -v.z.114/09;
X  15/2009 - PRV č. 9, B I - č.d. 3256/1891 - Y Z  148/09,
Kúpna zmluva V  762/2009 m  dňa 15.06.2009 +  GP č. 6/2008;- vz 178/09;
Zmluva o vložení nepeňažného vkladu do majetku ííkdovej spoločnosti vklad Y  866/2009 zo dňa 17.09.2009;- vz 
277/09*
Kúpna zmluva V  1157/2009 zo dňa 7.10.2009;- vz 300/09;
Kúpna zmluva V  1283/2009 zo dňa 16.10.2009;- vz 310/09;
Kúpna zmluva s predkupným fnúvom PK23K4é489/O9.00 vklad V  1642/2009 zo dňa 0801.2010 -f- GP č.
114/2007;-vz 9/10;
Kúpna zmluva vklad č. Y  63/2010 zo  dňa 11,022610 -+-GP g. 32/2009;- vz 52/10;
Kúpm zmluva vklad č. Y  94/201Gzo dňa 171)22010 +  GP Č. 49/2009;- vz 59/10;
Kúpna zmluva vklad g. Y  33/2010 :zg ä  02.032010 +  GP č. 292/1009;- vz 74/10;
Z 369/2016 - zápis GP e. 126/2009, zápis stavby;- vz 124/10;
Kúpna zmluvu vklad g. V  311/2010 zt> dňa 15.042010+GP g. 4/2010;- vz 120/10;
Kúpna, zmluva s predkupným právom č. PKZ-K40284/09.00, vklad č. V  1769/09 zo dňa 23.04.20101* GP č. 
133/2006;- vz  140/10;
Kúpna zmluva vklad Č. V  525/2010 zo dňa 1205.2010 + GP & í/2010;- vz 173/10;
R 123/2010 - Rozh. e.K/2010/01037 - vyňatie z  FPF; -243/10;
Kúpna zmluva vklad g, V 1054/10 m dňa 26.07.2010 + GP c. 28/2010; - vz 280/10;
Z 1044/2010-zápis GPg. 020/2010;-vz 294/10;
Kúpna zmluva vklad g. V 1262/10 zo dňa 3108.2010+G P g. 016/2010; - vz 328/10;
Kúpna zmluva vklad e. Y 1263/10 m-äm  31.08.2010; - vz 329/10;
Kúpna zmluva vklad & Y 1225/10m  dňa 1 1.10.2010 4 GP Č065/2ÔI 0; -vz 365/10;
Z  2028/2010 - M nútaČíiý prototelg. 2010/125036 zo dňa 10.11.2010; - vz24/U;
Kúpna zmluva vklad ä. V  642/11 zo dňa 07.06.2011; -vz 204/11;
Z 1501/2012 - Žiadosť o zápis GP g. 092/2012 db KM;- vz 323/12;
Kúpnazmluva g. V2221/13 zo dňa 16.12.2013 -č.z, 499/13;
Z  302/2014 -i6otufceič„: Oíd 75/2OI3-lľ¥0P-líOCRt79/13.{W) n odovzdaní pozenskciv pod stavbami z  majetku SR do 
vlastníctva obcí zo dňa 24.01.2014 (na E-parc.g.1627), -č.z.130/14;
Kúpna zmluva vklad č.V 2387/14 zo dňa 15.12,2014 +  GP 55/2014, -č.z. 18/15;
Kúpna zmluva vklad č,Y 2625/2014 zo dna 15.01.2015 + GP 89/2014, -č.z.56/15;
Zmluva o  bezodplamrn&prevode viMiMetm pozemkov vo ver^uomzáujme na obec g01962/2O14-PKZO- 
K40025/1.4.GQ vklad č.V 2524/2014zo dňa 20.01.2015 +  GP 007/2014, -č.z.86/15;
Kúpna zmluva vklad č.V 140O/2W5 zodňa 11083015 4 GP 028/2015, -úz.520/15;
Kúpna zmluva vklad Č.V 2047/2015 zo dňa25.11.2015 + GP 52/2015, -čje.690/15;
Kúpna zmluva vklad č. Y  367/2016m  dňa2903/1016 +  GP e. 1-10/2016 - č.z. 132/16;
Kúpna zmluva vklad c.Y 345/2016 zo dňa 01.07,2016, GP 060/2015, (na diel č.1, C-p.Č.1533), -čjz336/16;
Kúpna zmluva vklad g.Y 817/2017 m  dňa1905.2017 (na E-p,č.1623/127), -c.z.254/17;
Kúpna zmluva vklad č.V 818/2017 zo dňa 1905.2017 /na E-p.e.481/10í), -g.z.255/17;
Kúpna zmluva V  942/2017 zo dňa 7.6.2017, č.z.294/17
Z 775/2017 - Žiadosť o zápis - Dohoda a protokol Č.OU-TT-MPO-2017/010397 o bezplatnom prevode majetku
štátu (E-px.6/4,1600/103), -g.zJ38/l7;
R 247/2017 - Okresný úrad Trnava -poasnikový a lesný nábor - Rozhodnutie e.OU-TT-PLO-2017/017420 o odňatí 
poľnohospodárskej pôdy sa€-p.č,2645/7, GP 002/GP/2017, -e.z.548/!7;
Kúpna zmluva V  2359/2017 zo dňa 18.12.2017, č.z.689/17
Z  2282/2017- Žiadosť o zápis, Delínritagný pmmkol č. ÚVTOSaÚVY~45Kl/32-20I7 zo dňa 154í 2017 na CKN- 
p.č.2460/3, -č.z.73/18;
Kúpna zmluva vklad č.V 269/2018 m  dňa 0903.2018, GP 063/2015 (na C-pJ.2.655/11) -č.zJ2I/18;
Z 158/2018 - Žiadosť o zápis - Dohoda a protokol o bezodplatnom prechode a odovzdaní majetku Štátu č. OU-TT- 
MPO-20174)10397 na EKN-5«rc.c.l615/105, -g.z. 143/18;
Kúpna zmluva vklad c.V 1003/2618 zo dňa 13.06,2018, (sa E~p.o482/2) -č.z.285/18;
Kúpna zmluva vklad Č.V 1004/2018 zo dňa 1506.2018, (na E-p0483/2) -č.z.295/18;
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č.00300/2018-PKZO- 
K4OOO9/18.00, vklad č. V  1391/2018 zo dňa 30.07.2018 (na E-p.č.60/102,74/101) -e.z.399/I8;
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec g.00249/2018-PKZO- 
K40O07/18.OO, vklad L  V 139572018 zo dňa 3007.2018, GP 062/2018 (na C-pú.2655/9,2655/10)-č.z.400/18; 
Kúpna zmluva vklad Č.V 1830/2018 zo dňa 03.10.2018 (na E-p.č.537) -č.z.501/18;
Kúpna zmluva vklad g.Y 1831/2018 zo dňa 03.10.2618 (m  E-p.e.1623/226,1623/227) -č.z.503/18;
Z 2163/2018 - Žiadosť o zápis budov - Oznámenie o určení súpisného čísla čXEO/9Ô44/47/2018/A.dm (na s.č.41, na 
sx.569) -Č.z.196/19;
Kúpna zmluva vklad č. V  181/2020 zo dňa 31012020, GP 095/2019 - G1 459/2019, - č. z. 82/20;



X 8/2020 - Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor - Rozhodnutie o oprave výmery CKN - pate. č. 131, - č. z. 
315/20;
Kúpna zmluva vklad č. V  997/2020 zo dňa 08.06.2020, GP 1-7/2020, G l 81/2020 (na CKM - p. 
430/20;

č. 511/3)-č. z.

Iné údaje

Vecné bremeno zriadené na pare x , 48 (LV  1862) v  prospech Mesta Leopoldov podľa Zmluvy o zriadení vecného 
bremena vklad V  1874/2007 zo dňa 23T L2007, spočívajúce v práve uloženia a umožnenia údržby a opráv potrubia 
HDPE D N 100; - vz 526/07;
Vecné bremeno zriadené na pare x. 40/1 (LV  1632) v prospech Mesta Leopoldov podľa Zmluvy o zriadení vecného 
bremena vklad V  1875/2007 zo dna 23.1 í .2007, spočívajúce v práve uloženia a množnému údržby a opráv potrubia 
HDPE DN 100;- vz 527/07;
Kúpna zmluva vklad č.V 2401/2014- m  dňa 17.122014 -f GP 85/2014, -č.z.22/15;
Kúpna zmluva vklad č. V  í 114/2015 zo dňa 02.07.2015 + GP 042/2015, -č.z.464/15;
Kúpna zmluva vklad Č.V 322/2016 m  dna 18.03.2016, + GP 68/2015, -e.z.l 16/16;
Kúpna zmluva vklad Č.V 312/16 zo Ä  2LO3.20Í6 + GP 026/2015, -č.z. 118/16;
Kúpna zmluva vklad č.V 2332/2017zo dňa20.112017, GP 64/2017, -č.z.584/17;
Kúpna zmluva vklad Č.V 2173/2017 zo dňa 30.11.2017, GP 004-GP/2017, -č.z.601/17;
Kúpnazmhivavkladč.V 1829/2018 zo dáa 03.10.2018, GP 41/2018, -e.z.500/ í 8;
Zápis GP 87/2019 - G l 557/2019 (naEKNp. e. 452/50 pri V 676/2020) - č. z. 292/20;
Zápis GP 21/2019 - G l 182/2039 (na EKN p. č. 83/1,3625/3 pri V 676/2020) - č. z. 811/20;

Poznámky K  neimuteľnosti

Pozemok podlieha jednoduchým jmzemfeovým úpravam podľa Rozhodnutia č. OU-TT-PLO- 
2015/018244zo dňa 27GL2015 a OU-TT-PLO-2016/'O03589 zo dňa 30.6.2016 P 334/2016 (E 
3- 1659/1)

“

Poznamenáva sa pozastavenie zápisov v obvode projektu pozemkových úprav podľa § 14 ods. 
2 zákona SNR č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách k  dátumu 02.092020. Verejné listu j 
a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po tomto termíne pozastavenia zápisov do 
katastra orgán katastra akouezapísaíAé vráti tomu, kto ich vyhotovil podľa § 42 zákruta NR 
SR č. 162/1995 Z. z. v  znení ueskoriích predpisov. (E 3- 1659/1)

Poradové
Číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov 
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodema, rodné číslo í  IČO i iný MenttfíkaČný údaj

K  nehnuteľností 
K  vlastníkovi

Neevidovaní

Nájomca

Poradové
Číslo

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

K  neimuteľnosti 
K  vlastníkovi

Neevidovaní

Tttá

Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov K  nehnuteľnosti
číslo Miesto trvalého pobytu / Sídío

Dátum narodenia, rodné číslo i  IČO / Iný identifjkačný údaj
K  vlastníkovi

Neevidovaní

Titul nadobudnutia -  nepriradené 

R 105/2007 - dcspiiagnÍÉ údajov - 268/07

Z 1600/200? - .Rm&oänntieo bytových domov xo á&a I5.1&2Ô&? -r GP é, 154(2007; - vz 479/07; 

X  20/200S^Ä ift|m rt^i c. FmJ.24ftf93-95/93-v« 18CM 

Kúpim zmluva ¥  988/2617 zo dňa 0S.O62017, č.z.295/17 

X 16/2018* tt&feodnatk; pivoplatssé L 6 Ä S , Lz25bi\%
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r
Iné údaje - m^riradeaé

R  n m  dhpínmk JUatoJt. 4 $ S 6 «M b *z  3 0 9  - 5 »

Kúpna xitoavavkM č.V 13/1420 dňa 3001.2014 + GP 70/2013, -4Z.42/14; 

Kúpna sa d m rtted  &V 192/14 Ä  27,02314 4- GF 107313, -4z.74/14;

Zápis GF 013/2018 - G1 55/2018, (pá ¥  1 1 9 9 3 1 9 )7 4 2 / 1 9 ;

ČASŤ C: ŤARCHY

K  nehnuteľnosti 
K  vlastníkovi

Obsah

Vecné bremeno v  rozsahu § 20 ods. í zák. č. 89/1987 Zb. pre Slovenské elektrárne, a, s, 
Atomové elektrárne Rotenice, odštepný závod Jaslovské Bohunice, ICO: 31 380 751, podľa 
G P4 17068 107-22í-9 9 naEKN-paic.4í213/í ; 1212/í ; 483/3; 481 /í01,482/2, -Cz.47/02; - 
č.z.255/17; -4z.285/18;

" Záložná zmluva V  1790/02 zo dňa 19.1X2002 v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR , Bratislava IČO: 31751067, m  zabezpečemc- pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí 
dotácie č, 528/520-2001, naparc.4 1213/1 zastpl.- s.4 i 141-bytový dom 55 vz 265/02;

- Záložná zmluva V 1212/03 zo dňa 18.9.2003 v  prospech Štátneho fondu rozvoja bývania 
Bratislava IČO: 31 749 542, na zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy č. 203/2990/2001, 
Zálohom je bytový dom s.4 1141 a pare.ô. 1213/1;

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu - právo vstupu a prechodu cez pozemok pare.e. 1268/1 
vlastníkmi bytov v  bytovom dome s A  428 postaveného na pare.č. 1268/1 - zák.4 182/1993 
Z.z. § 23- Zmluvy o ptovede vk s te ív a  dinMevnéto bytu vklady ¥  541-553/04 povolené dna 
18.5,2004 - VZ 127/04 - 140/04;

Vecné bremeno v rozsaha§20 ods.1 zákona 89/1987 Zb. pre Slovenské elektrárne, a,s. 
Atómové elektrárne Bohimiee, odštepný závod Jastovxké Bolmnke, ICO 31 380 751 GP 
c.l706810743221-99 na pare.č. 1779 - diel č. 51,1776/4

Vecné bremeno v  rozsahu §20 ods. l zákona 89/1987 Zb. pre Slovenské elektrárne, a,s. 
Atomové elektrárne Bohnakc, odštepný závod Jaslsvské Bahtmice, IČO 31 380 751 GP 
d.17668107-0221-99 na parc.A 483/101

- Vecné bremeno v  rozsahu §20 od&l zákona 89/1987 Zb. pre Slovenské etekteár&e, a.s. 
Atómové elektrárne Bolajnice, odštepný závod.Jastovské Bohimice, IČO 31 380 751 GP 
417668107-0221-99 na parc.4 482/102

“ Vecné bremeno v  rozsahu §20 ods. 1 zákona 89/1987 Zb. pre Slovenské elektrárne, a.s. 
Atómové elektrárne Bohunice, odštepnýzávod la&tovské Botomke, IČO 31 3S0 75 í  GP 
Č.176681074)221-99 m  pare.č. 481/104

2128/2014 - Vecné bremenfr podľa § 22 á riasi. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a 
spotrebe elektriny (elektrizacný zákon) v spojení: g § 96 ods. 4 zákqnač. 251/2012 Z.z. o 
energetike a n  zmene a doplnení niekíorýcfe rátesov v  prospech spoločnosti Západoslovenská 
distribučný a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6,81647Bratislava, podľa GP č. 47 029 
102 - 689/2013 na pare. mg. "E" č. 1/3,2,1603/1,1616/1,1617/102týkajúce sa 
elektooenergetidkého zariadenia: 1x22 kV VN linka č. 280 na trase Rz Šulekovo - Rz Piešťany - 
4z. 85/15;

Z 123/2014 - Vecné bremeno podľa § 22 a na&L zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a 
spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v  spojmi & § 96 ods. 4 zákona e. 251/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorýclí zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6,816 47 Bmitskva, podľa GP č. 47 029 
102 - 688/2013 na pare. reg, "C" č. 2645/3, a mparc. reg. "E" č. 253/2,253/3,448/1,1627 
týkajúce sa elektroenergetického zstiadeíik: 1x22 kV VN  linka 4  289 na trase R z Šulekovo - 
Rz Piešťany-4z. 241/15;

Z 2730/2014 - Vecné bremeno podľa § 22 a naši, zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a 
spotrebe elektriny (elektrizačsý zákoiO v  spojení s § 96 ods. 4 zákona Č. 251/2012 Z.z, o 
energetike a a z m w  a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s,* IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6,816 47 Bratislava, podľa GP č. 47 029 
102 - 667/2014na CKN - pare. 4  2645/3 atiaE&N parc. č. 83/1,253/2,253/3,448/1,
1616/102,1623/60.1627,1626 týkajúce sa clektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka 
č. 234 na trase Rz Šulekovo - Vysielač Veľké Kostoľany - 4z. 383/15; -Č. z. 816/19;
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Vecné bremená v  prospech: Západoslovenská distribučná, a.$, Bratislava, IČO: 36 361 518, 
spočívajúce v  povinnosti vlastníka pozemkov HGSf-parcČ,83/l, 83/5,83/6,245,247,
1616/102,1627.strpieť: a/ zriadenie a uloženie elekVoeíiergefekýcK zriadení; bi užívanie, 
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonšírakeie, modernizácie a akékoľvek mé stavebné 
úpravy efektmenergetickej stavby a jej odstránenie; d  vstup, prechod a prejazd peši, 
moíorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, slojm i a íisedäamzraanii oprávneným 
za účelom výkonu povolesrej činnosti a  činností uvedených v  bode a/, b/;
Vecné bremená podľa bodu a/7 bi sa vzťahujú na časť nehnuteľnosti v  rozsahu vyznačenom v 
GF č.051/2015. Vecné bremeno podľa bodu d  sa vzťahnje na celé zafiížmé neiimrteľnosti- 
Zmluva o zriadení vecných bremien vklad d, V 1583/2015 m  dňa 08359/2015, GF 051/2015, - 
Č.z.574/15;

Vecné bremeno v  prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava IČO:36 361 518, 
spočívajúce v  povinnosti vlastníka pGzcnäkov EKN'parc.č.243/3,228/1 st rpieť na časti 
zaťaženej nehnueľúostí v  rozsahu vyznačenom v  GF č, 1-10/2017, a) zriadenie a uloženie 
elektroenergebekých^ariadenkh) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy etekíroenergetických zariadení a 
kh odstrÉseaie, zriadené na základe £miuvy o zriade®í vecného bremena vklad č V  1902/2017 
zo dňa 26.09.2017, --čjz,478/17;

Z 1705/2017 - Vecné bremeno podľa § 22 a naši Zákona č, 79/1957 Zfe, o výrobe, rozvode a 
spotrebe elektriny (dektrizaČ# zakos) v spojení s § 96 octe. 4zákona e. 251/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., IČO: 36361 518, so sídlom Čulenova 6,816 47 Bratislava podľa 
geometrického plánu č„. 47 029102 - 387/2017na pomníku registra E s pare.Č. 1.557/2, týkajúce 
sa elektiBeneigetickéíio zariadenia: 1x22 kV VM linka č* 233 mttase Rz Šmíekovo - Vysielač 
Veľké KostoPany - č,z, 518/17;

Z 1710/2017 - Vecné bremeno podľa §22 a naši Zákona e. 79/1957 2b. o výrobe, rozvode a 
spotrebe elektriny jelektrizaeiiý zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákerná e. 251/2012 Z.z. o 
energetike o zmene a doplnení mekttsrýeh zákonov v  prospech spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a .s.IČ O : 36 361 518, sa sídlom Čulenova 6, Bratislava, podľa GP č.391/2017, 
zriadené na pozemok EKS-pare.č. .1557/2 týkajúce sa eiekÉrôenergebckéfaírzariadema: 1x22 k 
V  VH linka e. 204na riase Rz TmamZavar - Rz Šulekovo, -č.z.SSO/17;

Z 1714/2017 » Vecné bremeno podľa §22 a naši Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a 
spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č.25 i/2012 Zz. o 
energetike o m m re a doplnení niektorých zákonov v  prospech spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, &&», IČO: 36 361518, so sídlom Čskmuva 6, Bratislava, podľa GP č.341/2017, 
zriadené ma pozemok C KN - parc.č2646/22,2646/23,2646/24,2646/25,2646/30,2646/31, 
2646/32,2646/33,2460/3, .2655/11,2655/9 týkajúce sa elekrioenergctielmha zariadenia: 2x22 k 
V  VN linka č. 104 na riase Rz Hlohovec - Rz Šuíekovo a linka č. 105 na riase Hlohovec mesto - 
TS 53; -Č.z.581/17; -Č.z.73/18; -č.zJ21/18; -č.z.400/18;

Vecné bremeno spočívajúcev povinnosti každodobéhovlastoíka zaťažený nefamateľnasii - 
pozemku EKN - parc.&558/l strpieť v  prospech oprávneného na časti: raťaženej nehnuteľnosti 
v rozsahu vymačenont v GP Č. 19/2018 ako koridorveenýeh bremien: a) zriadenie a uloženie 
elekrioenei^etickýefa zariadení; b) užívanie, perádritovrmie, údižbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebtné'úpravy ekskrioenergetkkých; zriadení a 
ich odstránenie ma základe Zmluvy o zriadení verných bremien v  prospech tretej osoby vklad č. 
V  1780/2018 m  Ä  25.09.2Ql 8, -č.z.497/18;

Vecné bremená v prospech: Západoslovenská distribučná, a,s, Bratislava, IČO: 36 361 518, 
spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov EKbf- pare.e.6/4,245,1602/1,1623/49,1623/60, 
1623/127,1623/226,1623/227,1623/228 strpieťna časti pozemkov v  rozsahu vyznačenom v 
GF č.5~lé/20í8, G í 334/2018: a/ zriadenie a uloženie ekfctosnergetiefeých zariadení ; bi 
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpmvy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 
iné stavebné úpmvy eieídroeaergetiekýeb zariadení n ich odstránenie; Zmluva & zúsámí 
vecaýcbbremienvkladč. V  2240/2Gl8zo dňa 26,11.2018, 4U.697/I8;

Vlastník poradové číslo 1 Záložné právo v  prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Bratislava, IČO: 31 749 542, na 
základe Záložnej zmluvy vklad V  2287/2007zo dňa 4.1.2008, na parc.č.578/4 - bytový dom 
s.č. 1491, parcx. 578/3 - bytový dom s.č. 1492;- vz  8/08;

Vlastník poradové číslo i Záložné právo v  prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, IČO: 
31751067, na základe Záložnej zmluvy vklad Y  23I2/2ÔG7 zo dňa 7.L2Ô08, na patc.č. 578/4 - 
bytový dom A  s.č. 1491/33 a 1491/35,
na pare.č. 578/3 - bytový dom B s.č. 1492/37 a 1492/39;- vz 9/08;

Vlastník poradové číslo 1 Predkupné právo v prospech SPF Bratislava na patc.č. 2608/2; - Kúpna zmluva V  1642/2009;- 
vz 9/10;

Vlasriik poradové čísi© 1 Predkupné právo v  prospech SPF Bratislava sa pareč. 2645/3; -  Kúpim zmluva vklad č. V 
1769/2009 zo dňa 23.04,2010;- vz 140/10;
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Vecné bremene zriadené na základe Zmluvy o zriadení vecných bremien vklad č. V 199/13 zo 
dňa 04,03,2013 v prospech spoločnosti Západoslo venská dístómČná, a.s., Bratislava, ÍČO: 36 
361 518, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov pare/'C” e, 1441/10 apare/'B" e. 448/1 
strpieť zriadenie, uloženie, ožívame, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek iné staveteé úpravy elekíroenergetickq stavby v rozsahu 
vyznačenom v GP č, 88/2012, ako aj povinnosť strpieť vstup, prechod a prejazd peši, 
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a meehamzmami na eelé 
pozemky oprávneným apovereným osobám: - čz 96/13;

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každodobého vlastníka ztehženýeh pozemkov E- 
parc.e.623, E-parc.č. 1659/1: a) strpieť na zaťažených pozemkoch uloženie inžinierskych sietí, 
b) umožniť na zaťažených pozemkoch vstnp, prechodapttjazd.za účelom kontroly, uloženia, 
úpravy, opravy, výmeny, rekonštrukcie a údržby ínžmieiskych sieti alebo ich akejkoľvej časti v  
prospech každodobého majiteľa inžtoterskýeb sieti, kanalizácie, ktorých užívanie bolo 
povolené na základe užívacieho povolenia č, B/2011/00465/Š VS/AU vydaného Obvodným 
úradom životného prostredia Trnava dňa 16.000X1 a to v  rozsahu určenom v GP č.73/2011. - 
Zmluva o zriadení vecného bremena vklad č.V 2578/14zo dňa 13.01,2015, -č.z.74/15;

V l^f^ík íK^mtlové Číslo í Verné bremeno spočívajúce v  povissuosti každodabého vlastníka zalezených pozemkov E- 
parex.243/3, E-parc.č.1659/1: a) strpieť na zaťažených pozemkoch uloženie inžinierských sieti, 
b) umožniť na zaťažených pozemkoch vstup, prechod a prejazd m  účelom kontroly, uloženia, 
úpravy, opravy, výmeny, rekojišhukdc a údržby inŽkferskych sieti alebo ich akejkoľvej časti v 
prospech kaädotiobéh© majiteľa íijžjmersäcých siett, kanalizácie, ktorých užívanie bolo 
povolené na základe užívacieho povolenia č. B/20.I0/004Ô2/ŠVS/AIÍ vydaného Obvodným 
úradom životného prostredia Trnava dňa 28.06.2010 a to v rozsahu určenom v GP Č.74/2011. - 
Zmluva o zrmdsto vecného bremena vklad &V 2579/14 m  dňa 13.01.2015, -Č«zJ5/l5;

VIssínflciKiffiado^é^áo l Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každodobébo viastitíka zaťaženého pozemku E- 
psreJ.245: a) strpieť na zaťaženom pozemku toožente mžínferskýcfa' sietí, b) umožniť na 
zaťaženom pozemku vstup,.prechodu prejazd za- úcetom kontioly, uloženia, úpravy, opravy, 
výmeny, rekonštrukcie a údržby hižhiiorskych sieti alebo ich akejkoľvej časti v prospech 
každodobého majiteľa inžinierských sieti, kanalizácie, ktorých užívanie: bola povolené na 
základe užívacieho povolenia č. B/2011/00383/ŠVS/ÄU vydaného Obvodným úradom 
životného prostredia Trnava dňa 15*08/201 i a to v rozsaím určeaom v  GP Č.77/20I1. - Zmluva 
o zriadení vecného bremena vklad Č. V  .2580/14m  dňa 13.01.2015, -ô.z.76/15;

Vlastník poradové žšsb 1 Vecné bremeno spočívajúce v  povinnosti každodobého vlastníka zaťaženého pozemku E- 
pare.č. 1628/1: a) strpieť m  zaťaženom pozemku uloženie inžinierskych sietí, b) umožniť na 

vstup, presbed. a prejazd m  úšetomkootmly, ulnleaik, úpravy, opravy, 
výmeny, rekonštrukcie a údržby inžimerskych sietí alebo ich akejkoľvej časti v  prospech 
každodobého majiteľa inžinierských sietí, kanalizácie., ktorých užívanie bolo povolené na 
základe užívacieho povolenia č. B/2011/00383/ŠVS/AU vydaného Obvodným úradom 
životného prostredia Trnava dňa 15.08.2011 a to v  rozsahu určenom v  GP č.78/2011. - Zmluva 
o zriadení vecného bremena vklad č.V 2581/14 zo dňa 13.01.2015, -č.z.77/15;

W tstoíkp»?radov6 čís lo ! Vecné bremeno spočívajúce v  povinnosti každodobého vlastníka zaťažených pozemkov E- 
parc.č.243/3, E-parc.č.246: a) strpieť na zaťažených pozemkoch uloženie inžinierských sietí, b) 
umožniť na zaťažených pozemkoch vstup, prechod a prejazd m  účelom kontroly, uloženia, 
úpravy, opravy, výmeny, tekonšírukefe a údržby inšhnerskyeh sietí alebo ich akejkoľvej Časti v 
prospech každodobého majiteľa ínžiuierských sieti, kanalizácie, ktorýchužívame bolo 
povedené ra základe užívacieho povoteaia č. B/201 l/00465/ŠVS/Ali vydaného Obvodným 
úradom životného prostredia Trnava dňa 16.08.2011 a to v  rozsahu určenom v  GP č.75/201 í . - 
Zmluva o zriadení vecného bremena vklad č.V 2582/14 m  dňa 13.01/2015, -č.z.78/15;

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v  povinnosti každodobého vlastníka zaťažených pozemkov E- 
parc.c.243/3, E-pam.č.246: a) strpieť na zaťažených pozemkoch uloženie inžinierských sietí, b) 
umožniť na zaťažených pozemkoch vstup, prechod a prejazd m  účelom kontroly, uloženia, 
úpravy, opravy, výmeny, rekonštnikcie a údržby inžhuerskyefe sieti alebo, ieh akejkoľvej časti v 
prospech každodobého majiteľa inžinierských sietí, kanalizácie, ktorých užívanie bolo 
povoieaé na základe užívacieho povofeáa č. B/2010/í8)4t)2/šVS/AU vydaného Obvodným 
úradom životného prostredia Trnava dňa 28.06.2010 a to v rozsahu určenom v GP Č.76/201 L - 
Zmluva o zriadení vecného bremena vklad Č. V 2583/14 zo dňa 13.01.2015,. -Č.z/79/15;

Vkstník poradové číslo: 1 Yecaé bremeno oš íva jú ce v  povinnosti kaModobého vlastníka ^ťažených pozemko v E- 
parc.č. 1616/102, B~parc.č.1623/60: a) strpieť nazaťažených pozemkoch uloženie inžinierských 
sieti, b) umožniť na zaťažených pozemkoch vstup, prechod a prejazd m  účelom kontroly, 
uloženia, úpravy, opravy, výmeny, rekonštmkcie a údržby inžinierskych sieti alebo ich 
akejkoľvej časti v prospech každodobého majiteľa iažimerských sieti, kanalizácie, ktorých 
užívanie bolo povolené na základe užívacieho povolenia č. B/2010/004Ô2/ŠVS/AÍJ vydaného 
Obvodným úradom životného prostredia Trnava dňa 28.06.2010 a to v rozsahu určenom v GP 
č.80/201í. - Zmluva o zriadení vecného bremena vklad č.V 2584/14zo dňa I3.01.2015, - 
č.z.80/15;
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Vtetníkpotsdováčíslo 1 Vecné tem eno in tern v  prospech: Trnavské vodárenská spoločnosť* a.s., Piešťany, IČO: 36 
252 484, ako aj akéhokoľvek ďalšieho majiteľa inžinierských sietí, spočívajúce v povinnosti 
každodobého vlastníka pozemkov E-KM pate.č.83/6,245,247,248,249, 1616/102 strpieť na 
týchto pozemkoch uloženie inžimerskýeh sietí a množrdť vstup, prechod, prejazd za účelom 
kontroly, uloženia, úpravy, opravy, výmeny, rekonštndmie a údržby inžimerskýeh sietí alebo 
akejkoľvek ich častí v rozsahu vyznačenom v G P 79/2011, podľa Zmluvy o zriadení vecného 
temena vklad Č.V 910/2015 zo dňa 11.06.2015, -č.z.420/15;

Vlastník poradové číslo I Vecné bremeno inrem v prospech: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany, IČO: 36 
252 484, ako aj akéhokolVek ďafšäehoírsgitefa inšteteskýcb sietí, spočívajúce v  povinnosti 
každodobého vlastníka pozemku E-KN pare.Č.1627 strpieť na tomto pozemku uloženie 
inžinie-rských sietí a umožniť vstup, prechod, prejazd m  oMomkontroly, uloženia, úpravy, 
opravy, výmeny, rekonštrukcie a údržby inžinierskych sietí alebo akejkoľvek ich časti v 
rozsahu vyznačenom v GP 79/2611, podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena vklad Č. V 
911/2015 zo dňa 11.06.2015, -e.z.421/15;

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremená „in personám,, v prospech Západoslovenská distribučná, a.®., IČO:36361518, 
Bratislava, predmetom ktorýdí je povinnosť vlastníka pozemku EKlí-p3EC.Č.245 strpieť na 
Častí tejto nehnuteľnosti v  rozsahu vyznačenom y G:P 0-16/2017: a) zriadenie a uloženie 
elektroenergetických zariadili; b) urvanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy eíektorenergetickýefa zariadení a 
ich odstránenie; podľa Zmluvy o zriadení vecných bremien vMad Č V  2:492/2017 zo dňa 
64.06.2018, GP 2-10/2017, -&Z.277/18;
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