
VÝPIS Z KATASTRA NBJMOTEENOSIÍ

Okres : 203 Hlohovec Dátum vyboíoveoia : 23-9-2020
Obec : 507253 Leopoldov Čas vylKdovoiia : 20:25:58
Katastrálne úžemiie : S31379 Leopoldov Údaje platné k : 22-9-2020 18:00:00

VÝPIS Z LISTU VLASINfCTVA č, 1200
Č IA ST O Č N Ý

ČASÍ A: MAJETKOVÁ PQS3STÄTA

PARCELY X *

Pcjfet parciel: 1

Parcelné Číslo Výmera v m2 Bmb pozemku Pôvodné
katastrálne

územie

Spoločná
lidumteľnosť

Umiestnenie
pozemku

1561/145 594 Qm&pdd& 2 1
Iné údaje: 
Bez zápisu

Ostatné PARCELY registra J E 1 nevyžiadané.

Legenda

Umiestnenie pozemku
1 PaszgmoiĽ je  umiestnený v  £3stav<s$iom území obce 

Pôvodné ktämimtom územie

2 SUĽEKOVO

STAVBY BevyžbdaBé.

ČASŤ ,3: VLASTNta A  W É OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K  NläJNCTEENOSTI

VlasÉsiEfe
Počet vlastníkov: 1
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r

Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno i  Názov Spoluvlastnícky
číslo Miesto trvalého pobytu / Sídlo podiel

Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / iný ideutiftTmčný údaj

1 Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 2 , I'̂ eopoläov, PSČ 92041, SR,. IČO: 312703 1/1

Titul nadobudnutia
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rozhodnutie Č. ROEP ~ €  - 5/2006
Razh, O0-OPPLH 6. D/2002/00554-tuh vyňatie z  PPF + GP a. 021/2002; 
Kúpna zmluva V 2051/2004 zo dňa 25.1.2005 - VZ 25/05;
Kúpna zmluva Y  2009/2005 zo dňa 5.12*2005 - v.z.269/05 
Kúpnazmluva V 1682/2005 zo dňa 28.10.2005 - VZ 244/05;
Delimilčný protokol č.2002/00463 zo dňa 23*4.2002;
DELIMITAČNÝ PROTOKOL C.9T/I0958 ZO DNA 7.1 U  997-5/98;
Pkvl.č.179, V 1682/05-VZ.244/05
PkvLč, 1489, e.d.4951/1936, B -I
PkvLČ*I60, č .tll 180/1957, B-33, LY 1200
Pkvlx.597, ô.d.960/1956, B-5
PkvLč.723/Kúp£ia zmluva zo dňa l i.í2;1970-vz:12/7i
PkvLe.533, kúpna znáuva-4/67
PkvLč.327, Kúpna zmluva zo dňa 28.12.I973-vz.30/74
Pkvl.č.522, Č*d.5964/1936, B-l
PkvLč.31, č.d.391/1956, B-20
PkvLč.91, Kúpna zmluva zo dňa 17*10.1986- vz*122/86
Pkvl. 6.286, Kúpna zmluva zo dňa 4.1.1980-vz. 14/80
PkvLč.443, Kúpna zmluva zo dňa 1LL1980- vzJ2/80
Pkvl.č.281 JKúpna zmluva zo dňa 10*1980- vz.12/80
Pkvlvč*224, Kúpna zmluva zo dňa 11.1.1980- vz,, 12/80
Pkvl.č.227,Kúpna zmluva zo dňa 3 3.1.1980- vz. 12/80
PkvLe,584, Č,d,450/1958r B-4
Pkvič*61, Kúpna zmluva zo dňa 7*6*1982-vz.59/82
PkvLč*598, Kúpna zm luvám  dňa 28*10*1980-vz*689/81
Pkvl.č.321, Kúpna zmluva zo  dňa 28.10.1980-vz.689/81
Pkvl.Č.679,č,d*338/19563-1
PkvLč.73 J, č*dL2772/1963, B -l
PkvLc.460,c.d.3643/I93I3'l
Kúpne zmluvy - vz.23/84, LV 1200
Rozhodnutie o vyvlastnení Výst.6238/1977 a Kúpne zmluvy -vz.84/78
PkvLČ.l 63, č.d*l 180/1957, B-33, LV I
PkvLč. 163, Fm*4-43/Nahr.poz. l968-vz*43/68, LY 1
Pkvlč.292, č .d J l 80/1957, B-12, LY 1
PfcvLe.335Ad.n80/1957,B-10, LY 1
Pkvl,e*1653cúpna zmluva zo dňa 6.5.1975 -vz. 56/75
PkvLe.572, Kúpna zmluva zo dňa 12AÍ97S-vz.75/78
PkvLč*52ô, kúpna zmluva zo dňa 18.2.1976-vz.4/77
PkvLč.521, kúpna zmluva zo dňa 18.2.1976-vz.4/77
hz m m -vz.u im , hz nm 5-vz.m m ,
PkvLč J 575, D 961/70-10/74 (Červenil),LV \
PkvičJ51S, Kúpm  zmluva zo dna 15J0.198Ckvz.92/80
Pkvi.5,2152, Kúpna zmluva zo dňa 17.3.1966-vz. 16/67
PkvLčJ51S, Kúpna zmluva mi dňa 13.7.1977-vz.64/77
PkvLč. 3 575, Kúpna zmluva zo dňa 26.7,1974- 49/74
PkvLe.1498, Kúpna zmluva zo dňa 15.2.1978- vz.67/78
PkvLč. 1544, Kúpna zmluva zo dňa 26.7.1974-vz.49/74
PkvLČ*1392, č.d.1417/1936, B -l
PkvLč J  81, Fim22/1991-delimitácia
PkvLČ.375, Fin.22/ J 991 -delimitácia
PkvLč.375,Fin.22/1991-delimitácia
PkvLč. 1105, Kúpna zmluva zo dňa 16.6.1980-vz*83/80
PkvLČ.l 110, Kúpna zmluva zo dňa 20*6.1977- vz.69/77
PkvLč* U I l , K úpia zmluva m  dňa 6*4*1967-44/67
PkvLČ.l 113, Č.d.933/1933,B-1
Pkvl.č.1582, kúpna zmhira-68/70
PkvLe. 1452, č.dJ,725/1946, B~9a, LY 1
PkvLč.1609, Kúpna zmluva zo dňa 13.5,1970-vz*32/70
Pkvl.Č. 1547, Hospodfo&a zmluva Fin*4-13/HZ-1970- vz.21/70
PkvLČ. l 066, Kúpna zmluva zo dňa 16.6*1980- vz*5S/80
Pkvl.Č. 1422, Kúpna zmluva m  dňa 27*11 J98CLvz.2/81
PkvLčJ420, Kúpna zmluva zo dňa 17.12.1979-vz 2/80,
Kúpna zmluva zo dňa 4.6*1978- vz.89/78
PkvLč. 1102, Kúpna zmluva zo dňa 17.1.1973- vz.27/73
Pkvl.č.1081, Kúpna zmluva zo dňa 24 J  J972-v^22/72
PkvLč. 1125, Kúpna zmluva zo dňa 28 J2.1973-vz.30/74
Pkvl.č.1138, č*cL3211/1933, B -l
Pkvi.č.701, č.d.1620/1921, B -l
Číslo Výst6263/1968-vz.43/7S /Tiakovke/
Kúpna zmluva V 1149/2006 zo dňa 24*7*2006 F GP č* 222/05- vz 69/07;
2  1688/06-Žiadosť o zápis do LV + GP č. 79/2006-v z 217/07;
Kúpna zmluva V 95/2007 zo dňa 13.2.2007- vz 235/07;
Z 458/2007 - Delimitačný protokol zo dňa 14.3.2007Č* 2007/01867;- vz 34O/07; 
Kúpna, zmluva V 2229/2007 zo dňa 10.1.2008;-vz 20/08;
2  81/2008-Rozh. o ure.s.Č. zo dňa 15.0L2G08 (Dom smútku)- vz 98/08;
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Z 66/2008 - Rozh. o urč. s,é, zo  dňa 15.1,2008 { budova TJ);~ vz 115/08;
Kúpna zmluva V 451/2008 zo dňa4,4,2008;- vz 117/08;
Kúpna zmluva V 1079/2008 zo dňa 10,6.2008; -  vz 198/08;
Kúpna zmluva V 1089/2008 zo dňa 10.6.2006 + GF č. 263/07;- vz 210/98;
Kúpna zmluva V 1096/2008 zo dňa 12.6,2008 + G P č .235/08; vz 2 Í1/08;
Kúpna zmluva V  1095/2008 zo dňa 12,6.2008 + G ? d. 235/07;- vz 212/08;
Kúpna zmluva V 1094/2008 zo dna 12,6.2008 + GP č.235/0%- vz 213/08;
Kúpna zmluva V 1093/2008 zo dáa 12.6.2008 +  GF ŽL 235/07; -  vz 214/08;
Kúpna zmluva V 1304/2008 zo Ä  24.7.2008 + GF č. 7/2008;- v z265/08;
Kúpna zmluva V 1562/2008 zo dňa 15.8.2008;- vz 272/08;
Zámenná zmluva V 1890/200&za dňa 25.9.2008;- vz 319/08;
Kúpna zmluva ¥  21108/2008 zo dňa 15.10,2008 4  GF ä. 90/2008;- vz 331/08;
Zániesaá zmluva V 2086/2808 zo dňa 17.10.2008+GP č. 149/08;- vz 333/08;
Kúpna zmluva ¥  2182/2008zo dňa 22. í 0,2008 + GF č. 25/08;- vz 339/08;
Kúpna zmluva ¥  319/2009 zo dňa 08,04.2009 +  GF 015/2006, -v.z.l 14/09;
X 15/2009 - PKV č. 9, B I - č.d. 3256/1891 - VZ 148/09,
Kúpna zmluva V 762/2009 zo dňa 15.06.2009 + GF č. 6/2008;- vz 178/09;
Zmluva o vložení nepeňašseho vkladu do majetku akciové) spoločnosti vklad ¥  866/2009zo dňa 17.09.2009;- vz 
277/09;
Kúpna zmluva ¥  1157/2009 zo dňa 7.10.2009;- vz 300/09;
Kúpna zmluva ¥  1287/2009 zo dňa 16.10.2009;- vz 310/09;
Kúpna zmluva a predkupnom právam FXZ~K4é489/09.00 vMa& V 1642/2009 zo dňa 08.01.2010 + GF č.
114/2007;-vz9/10;
Kúpna zmluva vklad č, ¥  63/2010 zo dňa ! 1.02.2010+GF č. 33/2009;- vz 53/10;
Kájma zmluva vklad č. Y  94/2010 ZO dňa 17,02.2010 + GF ň, 49/2009;- vz 59/10;
Kúpna zmluva vklad ň. ¥  33/2010 zo dňa 02.03,2010 +  GF č. 292/2009;- vz 74/10;
Z 369/2010 - súpis GF č. .126/2009, zápis stavby;- vz 124/10;
Kúpna zmluva vklad č. V  311/2010 m  úm  15.04.2010 + GF č. 4/2010;- vz 130/10;
Kúpna zraluvas predkupným právom č, FK2S-K40284/09.00, vklad e, V 1769/09 m  drú 23.04.2010 + GF č. 
133/2006;-vz 140/10;
Kúpna zmluva vklad č. V 525/2010 zo dňa 12.05,2010 + GP č. 1/2010;- vz 173/10;
R J 23/2010 - Rozb. e.K/2010/0103? -  vyňatie z  FFP; -243/10;
Kúpna zmluva vklad č, ¥  1054/10 zo dňa 26.07,2010 + GF č. 28/2010; -  vz 280/10;
Z 1044/2010 -  zápis GPe. 020/2010;-vz 294/10;
Kúpna zmluva vklad č. Y  1262/10 zo dňa 31.08.2010+GF č. 016/2010; -  vz 328/10;
Kúpna zmluva vklad č. V 1263/10 zo dňa 31.08.2010; -  vz 329/10;
Kúpna zmluva vklad d. ¥  .1225/10 m  .dňa 1U 0.2010 + GP a.065/2010; -vz,365/10;
Z 2028/2610 - Belúuítečuý protokol č. 2010/125036 m  dňa 10.11,2010; - vz 24/11;
Kúpna zmluva vklad 5. V 642/11 m  dňa 07.06.2011; -vz 204/11;
Z 1501/2012 - žiadosť o zápis GF ň, 092/2012 do KN*- vz 323/12;
Kúpna zmluva c, V 2221/13 zo dna 16.12.2013 - c.z. 499/13;
Z  302/2014 -  Protokol e.: OSI 75/2013-DYGP-D00879/13.O0 u  odovzdaní pozemkov pod stavbami z  majetku SR do 
vlastníctva obcí zo dňa 24.01.2014 (na E -parcJ.1627), -č.zJ 30/14;
Kúpna zmluva vklad e.V 2387/14 so  dnal5JL22014 + GP 55/2014, ~6zJ.S/t5;
Kúpna zmluva vklad č, V 2625/2014 zo dna Í5.0L2015 +  GP 89/2014, -č.z.56/15;
Zmluva o bez©#teteom pfevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č,01962/20 H-PKZO- 
K40Ô25/14.Ô0 vklad č.V 2524/2014 zo dňa 20,01.2015 +  GP 007/2014, -äz.86/15;
Kúpna zmluva vklad č.V 14002015 zo dňa 11,08.2015 + GF 028/2015,. -e^J20/15;
Kúpna zmluva vklad e.V 2047/2015 zo dňa 25.11,2015 + GP 52/2015, -e.z.690/15;
Kúpnazarluva vklad č. ¥367/2016 .zo dňa29.03J.O i6+ GF č. X-10/2Ói6-e.z, 132/16;
Kúpna zmluva vklad c.V 345/2016zo dňa 01.07.2016, GF 060/2015, (na diel 1 1, C-px.1533), -č.z.336/16;
Kúpna zmluvavkia& eV 817/2017 za dňa 19,05.2017 (m B-pú.l623/127),~e.2.254/l7;
Kúpna zmluva vklad č.V 818/2017 zo dňa 19.052017 (na E-p.č.481/101), -e.z,255/I7;
Kúpna zmluva Y 942/2017 za dňa 7.6.2017, č.x.294/1?
Z 775/2017 - Žiadosť o zápis -  Dobodá a protokol č.OU-TT-MPO-2017/010397 o bezplatnom prevode majetku
štátu (E-p.e.6/4,1600/103), -Č,z338/17;
R 247/2017 - Okresný úrad Trnava - pozemkový a  lesný odbor - Rozhodnutie Č.QU-TT-PL0-20Í7/017420 o odňatí 
poM ios^ídáEskei pédy na C-p.e.2645/7, GF 002/GP/2017„ -č.z.548/17;
Kúpna zmluva V  2359/2017 zo dňa 18.12.2017, č.z.689/17
Z 2282/2017- Žiadosť o zápis, Delimitačný protokol č. ÚVTGSaÚY V458-I/32-2G17 zo dňa 15.11.2017 na CKN- 
p.č.2460/3, -č.z.73/18;
Kúpna zmluva vklad £.¥269/2018 zo dňa 09.03ZÔ1S, GF 063/2015 (na C-pú.2655/11) -č.z.121/18;
Z 158/2018 - Žiadosť o zápis - Dohoda a  protokol o bezodplatnom prechode a  odovzdaní majetku štátu č, OU-TT- 
MPO-2017/O1O397na EKN-parc.č.1615/105, -č.z.143/18;
Kúpna zmluva vklad č .¥  1003/2018 zo dňa 13.06.2018, (na E-p.č.482/2) -č.z.285/18;
Kúpna zmluva vklad e.V 1004/2018 zo dňa 15.06.2018, (m  D-p.č.483/2) ~r.z,295/Í8;
Zmluva o bezodplatoom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec čMQ300/2Ô18~PKZO- 
K4OO09/18.00, vklad č. V 1391/2018 zo dňa 30,07,2018 (sa E-p,č,6O/102,74/101) -e.z.399/18;
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec C.O0249/2018-PKZO- 
K40007/18.00, vklad č. V 1392/2018 zo dňa 30.072018, GF 062/2018 (m  C-p.&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 č ¥  1831/2018 zo dňa 03.10.2018 (naE-p.č.1623/226,1623/227) -č.z.503/18;
Z 2163/2018 - Žiadosť o zápis budov - Oznámenie o určení súpisného čísla čXE0/9O44/47/2018/Adm(nas.č.4i,ua 
s.Č.569) -čjz. 196/19;
Kúpna zmluva vklade. V 181/2020 zo dňa 31.01.2020, GF 095/2019 - G 1459/2019, - č. z. 82/20;
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X 8/2020 - Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor - Rozhodnutie o oprave výmery CKN - pare, č, 131, - č. z. 
315/20;
Kúpna zmluva vklad č. V  997/2020 z» dňa 0X042020, GP 1-7/2020, G1 81/2020 (na CKN - p. e. 511/3) - e. z. 
430/20;

Iné údaje

Vecné bremeno zriadené na pare,č, 48 (LV 1862) v  prospech Mesta Leopoldov podľa Zmluvy o zriadení vecného 
bremena vklad V  1874/2007 zo dňa 23.11.2007, spočívajúce v práve uloženia a umožnenia údržby a opráv potrubia 
HDPE DN 100; - vz 526/07;
Vecné bremeno zriadené na parqx. 40/1 (LV 1632) v prospech Meste Leopoldov podľa Zmluvy o zriadení vecného 
bremena vklad V 1875/2007 zo dňa 23.112007, spočívajúce v práve uloženia a  irniožnenia údržby a opráv potrubia 
HDPE DN 100;- vz 527/07;
Kúpna zmluva vklad 5.V 2401/2014zo dňa 17.12.2014+GP 85/2014, -č.z.22/15;
Kúpna zmluva vklad č. V 1 i 14/2015 zo dňa 02.07.2015 + GP 042/2015, -č.z.464/15;
Kúpna zmluva vklad č.V 322/2016 zo dňa 18.03.2016, + GP 68/2015, -č.z.116/16;
Kúpna zmluva vklad 5. V 312/16 zo dňa 21.03.2016 + GP 026/2015, -č.z.118/16;
Kúpna zadrnč vklad č.V 2332/2017 zo dňa 20.11.2017, GP 64/2017, -c.z.584/17;
Kúpna zmluva vklad c.V 2173/2017 zo dáa 30.112017, GP 004-GP/201 ?, -č.zúOI/17;
Kúpna zmluva vklad č.V 1829/2018 zo dňa 03.10.2018, GP 41/2018, -č.z.500/18;
Zápis GP 87/2019 - G1 557/2019 (na EKN p. & 452/50 pri V 676/2020) - u  z. 292/20;
Zápis GP 21/2019 - G 1 182/2019 (na EKN p. é. 83/1,1625/3 pri V 676/2020) -  č. z. 811/20;

Poznámky K nehnuteľnosti

Pozemok podlieha jednoduchým pozemkovým úpravám podľa Rozhodnutia é. OU-TT-PLO- 
2015/018244 zo dňa 2711/2015 a OU-TT-PLO-2016/003589 zo dňa 30.6.2016 P  334/2016 (E 
3- 1659/1)

Poznamenáva sa pozastavenie: zápisov v  obvode projektu pozemkových úprav podlá § 14 ods. 
2 zákona SNR č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách k  dátumu 02.09.2020. Verejné listiny 
a iné listiny, ktoré madofendnúprávoplatnosť po tomto termíne pozastavenia zápisov do 
katastra orgán katastra ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich vyhotovil podľa § 42 zákona NR 
SR. č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. (E 3- 1659/1)

Sptáitesi

Poradové
číslo

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

K  nehnuteľnosti 
K vlastníkovi

Neevidovaní

Nájomca

Poradové
číslo

Titul, priezvisko,meno, rodné meno / Názov 
Miesto trvalého pobyte / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo í  IČO /  iný idenririka&ý údaj

K nehnuteľnosti 
K  vlastníkovi

Neevidovaní

T..X ....i/r. i,n ■iriiľif m J UJEtUk OSíSftS

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

Dátum narodenia, imhié číslo /  IČO / iný identifikačný údaj
K  vlastníkovi

Neevidovaní

Titul laidobudamia -  nepriradcnč 

R 105/2007 * doph»t«e údajov - 268/07
Z 1600/2007 -  Rozbociuufeí o mé.ské. bytových s t e m rz o  dňa 15.M2W17 t G Pč. 154^2007: -  vz 479/97; 

X 20/2008^«m ítpm tekoí é,. BwJ 2 4 ^9 3 -9 5 /9 3 ^  180/08 

Kúpna zmluva V 9SS/2017 zo dňa 08.06.2017,5^295/17 

X  16/2018, m ^úáB m ^píám pim é L 6J0ÍS , č.z.256/18



R. 17/08 dopímmk Rm éA m é tW M ^  34/79 -= 5 *
Kúpna zm iera vkladAY 23/14 zd  ä 3(MH.2M4 + GP 70/20i3, Az.42/14; 

Kúpna múmm vkM  A ¥ 192/14 »  dtta 27 4 0 2 0 1 4 + G P 107/2013,Az.74/14; 

Zápis GP 013/201$ - G 155/201$, (p á  ¥  1199/2019) -A z . 742/19;

Č A S f C t á J t C H ľ

K nehnuteľnosti 
K vlastníkovi

Obsah

Vecné bremeno v rozsahu § 20 ods. 1 zák. c* 89/1987 Zb. pre Slovenské elektrárne, a. s. 
Atómové elektrárne 13ohnmce,odsíepný sávod Jasíovské Bohuníc.e*.IČ0: 31380 75 í, podľa 
GPA 176-08 107 * 22í -  99 ma E&bi-paro A 1213/1; 1212/1; 483/3; 483/101,482/2, -Az.47/02; - 
č.z.255/17; -č.z.285/18;

~ Záložná zmluva V 1790/02 zo dňa 19.12.2002 v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR , Bratislava IČO: 31751067, na mbezpeeeme pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí 
dotácie é. 528/520-2001, na parc.A 1213/1 zast.pl.- sA  1141-bytový dom 55 b.j.;- vz 265/02;

- Záložná zmluva V 1212/03 zo dňa 18,9.2003 v prospech Štátneho fa iA rozvo ja bývania 
Bratislava IČO: 31 749 542, m  zabezpeéenfô p í^ f adá\,ky m  zmluvy A 203/2990/200L 
Zálohom je bytový dom s. 5.1141 a pare A  1213/1;

Právo zodpovedajúce vecnému bremena - právo vstupu a  prechodu cez pozemok parcA  1268/1 
vlastníkmi bytov v  bytovom drime sA .428 postaveného na pareA  1268/1 - zákA  í 82/1993 
Z.z. § 23- Zmĺsvy o|H ivode vtestócíva družstevného bytu vklady V 541-553/04 povolené dňa 
18.5,2004-V Z  127/04 - 140/04;

“ Vecné bremeno v razsahat §20 ods.l zákona. 89/1987 Zb, pre Slovenské elektrárne, a.s. 
Atómové etófctíáraeBohuaiee, odštepný závod lasfevské Bohuniec, IČO 3 i  380 751 GP 
<1176681074)22199 na parcA 1779 - diel č. 51,1776/4

p* Vecné bremeno v rozsahu §20 ods.l zákona 89/1987 Zb. pne Slovenské elektrárne, a.s. 
Atómové elekhámeBohnmee, odštepný závod lastevské Bohrmice, IČO 31 380751 GP 
A17668107-0221-99 na parc.A 483/101

■* Vecné bremeno v rozsahu §20 ods.1 zákona 89/1987 ZA pre Slovenské elektrárne, a.ŝ  
Atómové elektrárne Bohimice, odštepný .závod Jasktvaké Bohunice, IČO 3 1 380 751 GP 
č. 17668107-0221-99na pare A  482/102

" Vecné bremeno v rozsahu §20 odsU zákona 89/1987 Zb. pne Slovenské elektrárne, a.s. 
Atómové elektrárne Bohunice, odštepný závod Jaslovské Bohumce, IČO 31 380 751 GP 
é .17668107-0221-99 na pare.č. 481/104

Z 128/2014 - Vecné feremen&podľa §22 anasl. zákona é. 79/1957 Zb. g výrobe, rozvode a 
spotrebe elektriny {elektiizaéný zákon) v spojení s § 96 ods. 4  zákona é. 251/2012 Z z . o 
energetike a o zrneHeadoptaem niektorých zákonov v prospech spoteAsosti Západoslovenská 
disteltaČGá, a.s., ÍČ 0 :3636151$, so sídlom Čulenova 6 ,814 4 7 Bratislava, podľa GP č. 47 029 
102 - 689/2013 naparc.reg."E" č. 1/3,2,1603/1,1616/1,1617/102 týkajúce sa 
elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN lirika A 289 na trase Rz Šnlekovo - Rz Piešťany - 
č.z. 85/15;

Z 123/2014 - Vecné bremeno podlá § 22 a nasl. zákona A 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a 
spotrebe elektriny (etekhizačný zákon) v  spejem s  § 96 sds. 4 zákona A 251/2012 Z, z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých úkonov v prospech spoločností Západoslovenská 
distribučná, a.s., IČO: 36361518, sesídtom  Čulenova 6,81647 Bratislava, podľa GP A 47 029 
102 - 688/2013 naparo. reg. "C” č. 2645/3, a na pare. regAE" A 253/2,253/3,448/1,1627 
týkajúce sa clektroenergAiekého zatiadeiaia: 1x22 kV VN linka A 289 na trase Rz Šulekovo - 
Rz Piešťany - Az. 241/15;

Z  2730/2014 - Verné bremeno podľa § 22 a  nasb zákona A 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a 
spotrebe elektriny (etóktemený zákon) v spojení s § 96 ods. 4  zákona c. 251/2012 Z jz. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  prospech spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a,s., IČO: 36361518, so šidlom Čulenova 6,816 47 Bratislava, podľa GP č. 47 029 
102 - 667/2014 na C K H -pare. A 2645/3 anaERM parc. č. 83/1,253/2,253/3,448/1, 
1616/102,1623/60,1627,1626 týkajúce saelektroeíj^getického zariadenia: 1x22 kV VN linka 
Č. 234 na trase Rz Šulekovo - Vysielač Veľké ÍCostofany - Az„ 383/15; -č. z. 816/19;
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Vecné tem en á v  prospech: Západostovsoská disútonôná, &.&. Bratislava, IČO; 36 361518, 
spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov EKN- parc.č.83/1,83/5,83/6,245,247,
1616/102,1627 strpieť; a/ zriadenie a  nteženifô deltíisfínergeäckýck zariadení; b/ užívanie, 
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonšímkcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 
Úpravy elekíroenergetiekej stavby a jej odsPánenie' c/ vstup, prechod a prejazd peši, 
motorovými a  nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a  mechanizmami oprávneným 
za účelom výkonu povolenej činností a  Činností uvedených v bode a/, b/;
Vecné bremená podľa bodu a/, h i sa vzťahujú na časť nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v 
GP Čv051/201S. Vecné bremeno podľa fesdn n/ sa vzťahuje na celé zaťäžmé nehŕsníeľnosti. 
Zmluva © zriadení vecných bremien vkladč. ¥  1583/2015 zo dňa 08.0*1.2015, GP 051/2015, - 
c.z.574/15;

Vecné bremeno v  prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava IČO;36 361 518, 
spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov F.KN-parc..č.243/3,228/1 strpieť na častí 
zaťaženej nehmieľnosti v rozsahu vyzimčcnom v  GP č. 1-10/2017, a) riadenie a. uloženie 
eleldroencrgetíckýchzariadenúb) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
rekonMtmteie, modernizácie a  akékoľvek iné stavebné úpravy dcktrocna getických zariadení a 
ich odstránenie, zriadené na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena vklad Č.V 1902/2017 
zo dna26,09.2017, -cz478/1.7;

Z 1705/2017 - Vecné bremeno podľa § 22 a  nad. Zákona Č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a 
spotrebe elektriny (elektíizaený zákon) v spojmi s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so Sídlom Čulenova, 6 ,81647 B ra to v a  podľa 
geometrického plánu č. 47 029 102 - 387/2017 uapozemku registra E s panxe. 1557/2, týkajúce 
sa etektromcrgsticfcáho zatiadeaia: 1x22 kV V tf lútfca č, 233 na trase Rz Šuletevo - Vysielač 
Veľké Kostofany - č.z. 518/17;

Z 1710/2017 - Vecné bremene podľa §22 a  »asl. Zákerná č. 79/1957Zb. o výrobe, rozvode a 
spotrebe elektriny <elektrizačiiý zákon) v spojení & § 96 ©ds. 4 zákona č. 251/2012 Z x. o 
energetike o zmene a  doplnení niektorýeh zákonov v  prospech spoločnosti Západoslovenská 
áistitouČná, a u ,, IČO; 36361518, sa sídlom Čulenova 6, Bratislava, podľa GP &391/2017, 
zriadené na pozemok EKN-parc.č.1557/2 týkajúee sa eiektroener^tícfeého zariadenia: 1x22 k 
V  VN Hnka č . 204na trase Sz Tníava Zavar - Ez Šulekovo, -eu.580/17;

Z 1714/2017 - Vecné bremeno podľa §22 a n aši Zákona č. 79/1957 Z k  o výrobe, rozvode a 
spotrebe elektriny (etektrizačný zákon) v  spojení s § %  ods. 4 zákona č.. 25Í/2012 Z.z. o 
energetike o zmene a doplnení mektorýeh zákonov v  prospech spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a ,s ., IČO: 36 361518, so sídloffiČuteaova- 6, Bratislava, podľa GPč.341/2017, 
zriadené m  pozemok CKN - parc.č2646/22,2646/23,2646/24,2646125,2646/30,2646/31, 
2646/32,2646/33,2460/3,2655/1.1,2655/9 týkajúce sa eíektreeneígeíieMho zariadenia; 2x22 k  
V VN linka č. 104 na trase Rz Hlohovec -  S z  Šitlekovo a  linka č. 105 na trase Hlohovec mesto - 
TS 53.; -c. 2,581/17; -č.z.73/18; -ČZ.12Í/Í8; -č.z400/18;

Vecné bremeno spočívajúcev povinnosti každodobého vlastitíka zaťaženej nehnuteľnosti - 
pozemku EKN - parcx.558/1 strpieť v prospech oprávneného na častí z a ť a tie ] nehnuteľností 
v  rozsahu vyznačenom v GP č. 19/2918 ako koridor vecných bremien; a) zriadenie a uloženie 
etektroeneigetíckýcli nariadení; b) užívame, prevádzkovania údižbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, m r^emizácie ̂ akékoľvek inéthavebné úpravy elskttomeEgetíekýeh zariadení a 
ich odstránenie na ú k lad e Zmluvy o zriadení verných bremien v prospech tretej osoby vklad č. 
V 1780/2018 zo dňa 25.09.2018, -č.z.497/18;

Vecné bremená v prospech: Západoslovenská distribučná, a,s„ Bratislava, IČO; 36 361 518, 
spočí vajúce v povimrostí vlastníka pozemkov EKM-parí:.č.6/4, 245 ,1602/1,1623/49,1623/60, 
1623/127, 1623/226,1623/227,1623/228 strpieť na častí pozemkov v rozsahu vyznačenom v 
GP č.5-10/2018, G! 334/2018: a/ zriadenie a uloženie eiektoenergetiekýeh zariadení; b/ 
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonšhukcis, modernizácie a akékoľvek 
iné stavebné úpravy elektroenergetíckýclrzariadají &k h  odstránenie; Zm fovaozrkdení 
vecných feremimvklad Č. V 2240/2018 zo dňa 26. i  1.2018, -čz.697/18;

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

Vlastník: poradové číslo 1

Vlastník poradové číslo 1

Záložné právo y prospech Ministerstva, výstavby a  regionálneho rozvoja SR, Bratislava, IČO:
31751067, na základe Záložnej zmluvy vklad V 2312/2007 zo dňa; 7.1.2008, na par c.č. 578/4 - 
bytový dom A s.č. 1491/33 a 1491/35,
na pare.č. 578/3 -  bytový dom B s ä  1492/37 a 1492/39;- vz 9/08;

Predkupné právo v  prospech SPF Bratislava na pare.č. 2608/2; - Kúpna zmluva V 1642/2009;- 
vz 9/10;

Predkupné právo v  prospech SPF Bratislava na pare.č. 2645/3; - Kúpna zmluva vklad, č. V 
1769/2009 zo dňa 23,04.2010;- vz 140/10;
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Vlastník poradové číslo I Vecné bremeno zriadene na základe Znstevy o zriadení vecných tem ien  vklad č* V 199/13 zo 
dňa 04.03*2013 v  prospech: spoločnosti Západoslovenská rásttíbiičiiá, a.s., Bratislava, IČO: 36 
361 318, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov pare. "C" č. 1441/10 a parc/'E" č. 448/1 
strpieť zriademe, uloženie, ožívanie, pfrevádzk&vaiiie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy efektíoeneTgteckej stavby v rozsahu 
vyznačenom v GP č. 88/2012, ako aj povinnosť strpieť vštep, prechod a prejazd pes*, 
motorovými a nemotorovými tepravným i prostriedkami, strojmi a  mechanizmami na celé 
pozemky oprávneným a povereným o s o b á m e z  96/13;

Vlastník pejm úm rácM ol Vecné bremeno spočívajúce v  povinnosti kažtitete& o “vlasíttika zaťažených pozemkov E- 
pare.č.623, E-parc.Č. 1659/1: a) stupieť na zaťažeäiýeh pozemkoch uloženie inžinierských sietí, 
b) umožniť m  zaťažených pozemkoch vstup, prechod a  prejazd za tičelsmlecmteoly, uloženia, 
úpravy, opravy, výmeny, rekonštrukcie a údržby inžkieTskych sieti alebo idiaksjkoľvej Časti v 
prospech každodohéh® majiteľa mžhňerskýcfe sietí, kassatizácie, ktorých užívanie bolo 
povolené na základe užívacieho povolenia e. B/2011/GG465/ŠVS/AU vydaného Obvodným 
úradom životného prostodrá Trnava dňa 16*00011 a  ta  v  rozsahu určenom v GP Č *73/2011, - 
Zmluva o zriadení vecného bremena vklad e. V 2578/14 zo dňa 13.01.2015, -e.z.74/15;

VIa3diiknuradové<Uslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v  povinnosti každodobáho vlastníka sťažených pozemkov E- 
parc.č.243/3, E-parc.č.1659/1: a) strpieť iiazaťažeiiýehpozemkoeh uloženie inžitlierských sietí, 
b) umožniť r a  zaťažených pozentoch vstop, prechod a prejazd zaúčelom kontroly, uloženia, 
úpravy, opravy, výmeny, rekonštrukcie a  údržby hilim eiskych s ite  alebo ich akejkoľvej Časti v 
prospech k a^odoteao  majiteľa hteráerákýdb deti, kanalizácie, ktorých užívanie bolo 
povolené na základe užívacieho povolenia č* B/2010/00402/ŠVS/ÄíT vydaného Obvodným 
úradom životného prostredia Trnava dňa 28*06*2010 a  ta  v rozsahu určenom v GP Č.74/2011. - 
Zmluva o teadení vecného bremena vklad č V  2579/14 zo dňa 13.01*2015, “č.z.75/i5;

VlMtBÍkíHíEadíívéiäsbl V ecte bremeno spteívsýúce v povinnosti každodobého vlast*nka zaťaženého pozemku E-
parc.Č.245: a) strpieť m  zaťaženom pozemku uloženie inžmíerskýeh sieti, b j umožniť na 
z a ť a to m  pozemku vštep, prechod a  prejazd za účelom kostoly, uloženia, úpravy, opravy, 
výmeny, rekanŠteÉľCí&a údržby inžinierskych s ite  .alebo ich akejkoJVej Časti v prospech 
káždodobého majiteľa inžimer&kýeh s ite , kanalizácie, ktorých užívanie bolo povolené na 
základe užívacieho povolenia č. B/2011/00383/ŠVS/ÄU vydaného Obvodným ťtradom 
životného prostredia Trnava dňa 15.08 .2011 a, to v rozsahu určenom v GP Č.77/201 L - Zmluva 
© zriadení vecného te rn o m  vklad g.Y 2580/14 zo dňa 13,01*2015, -Č.z.76/15;

Vlastník po*aáoy« číslo 1 Vecná bremeno spteívajtee v  povinnosti káždodobého vlastní ka zaťaženého pozemku E- 
pare.č.1628/1: a) strpieť sa  zaťaženom pozemku uloženie Hrimierských sieti, b) umožniť na 
zaťažeaompozcmtai vštep, píeehodaprejazdza účetom tontoly, uloženia, úpravy, opravy, 
výmeny, rekonštrukcie a údržby inžinierskych sietí alebo ich akejkoľvsj časti v prospech 
káždodobého majiteľa mžimerských site , kaualizácie, ktorých užívanie bolo povolené na 
základe užívacieho povolenia Č* B/2011/00383/ŠVS/AG vydaného Obvodným úradom 
životného p o stied b  Trnava dňa 15*08*2011 a to v rozsahu určenou* v GP č.78/201 L - Zmluva 
o zriadení vecného bremena vklad č*V 2581/14zo dňa 13.01.2015, -č.z.77/15;

V las& ^pcodovéíS ísisI Vecná bremeno spočívajúce v povinnosti káždodobého vlastníka zaťažených pozemkov E- 
parc.č.243/3, E-parc.Č.246: a) strpieť na znížených pozemkoch rdožeme inžinierských sietí, b) 
umožniť na zaťažených pozemkoch vštep, prechod u prejazd za účelom kontroly, uloženia, 
úpravy, opravy, výmeny, rekonštrukcie a  údržby isžitoecskyeh sietí alebo ich akejkoľvej Časti v 
prospech každodobábornajíteľa ínžmierských site , kanalizácie, ktorých užívanie bolo 
povolené na základe užívacieho povo teiač . B/2011/00465/&VS/AII vydaného Obvodným 
úradom životného prostredia Trnava dňa 16.08.2013 a  to v  rozsahu ureesam  v  GP č.75/2011.- 
Zmlnva o zriadení vecného bremena vklad č*V 2582/14 zo dňa 13*01.2015, -č.z.78/15;

Vlastník poradové číslo 1 Vecná breiusno spočívajúce v  povinnosti káždodobého vlastníka zaťažených pozemkov E- 
parc.č.243/3, E-pare.č.246: a> teptoť m  zaťažených pozemkoch uloženie inžinierskych site , b) 
umožniť na zaťažených pozemkoch vštep, prechod a prejazd za účelom kontroly, uloženia, 
úpravy, opravy, výmeny, rekonštrukcie a údržby inžimeiskych sieti alebo ich akejkoľvej časti v 
prospcshteď odabteo m ajitelk tn^ítterských site , ktorýtentívam e bolo 
povolené sa  základ© užívacieho povolema č. B/20I0/Q0492/ŠYS/ÁU vydaného Obvodným 
úradom životného prostredia Trnava dňa 28.06*2010a to v rozsahu určenom v GP č.76/2011. - 
Zmluva o zriadení vecného bremena vklad č.V 2583/14zo dňa 13.01.2015, -6jľ79/15;

Vlastoík pciadové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v  puvifsno&ti každoéobáíio vlastníka zaťažených pozemkov E- 
pare.č. 1616/102, E-pare.Č. 1623/60: a) strpieť na zaťažených pozemkoch uloženie inžinierskych 
sietí, b) umožniť na zaťažených pozemkoch vstup, prechod a prejazd za účelom kontroly, 
uloženia, úpravy, opravy, výmeny, rekonätrakcie a  údržby inámerskycfa site  alebo ich 
akejkolVej časti v prospech každodteéíto majiteľa úm nim kýdi sieti, kanalizácie, ktorých 
užívanie holo povolené mu základe užívacieho povolenia č. B/2010/00402/ŠVS/AU vydaného 
Obvodným úradom životného prostredia Trnava dňa 28.06.2010 a to v rozsahu určenom v GP 
Č.80/2Q11. - Zmluva o zriadení vecného bremena vklad č. Y 2584/14zo dňa 13.01.2015, - 
Č.z.80/15;
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Vlastník poradové Číslo 1 Vecné bremeno in rem v  prospech: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany;, IČO; 36 
252 484, ako aj akýchkoľvek ďalšieho majiteľa ísžimerských sietí, spočívajúce v povinnosti 
každodobého vlastoíkapozemkov E~KN pate.e.83/6,245,247,248,249,1616/102 strpieť na 
týchto pozemkoch uloženie inžinierskych sietí a umožniť vstup, prechod, prejazd za účelom 
kontroly, uloženia, úpravy, opravy, výmeny, rekonštrukcie a údržby inžinierských sieti alebo 
akejkoľvek ich častí v rozsahu vyznačenom v  GP 79/2011, podľa Zmluvy o zriadení vecného 
bremena vidad Č.V 910/2015 zo dňa 11.06 2015, -č.z.420/15;

Vlastník posndavč číslo S Vecné bremeno inrem  v prospech: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany, IČO: 36 
252 484, ako aj akéhokoľvek ďalšieho majitePa inSmeíských sietí, spočívajúce v povinností 
každodobého vlastníka pozemku E-KN parc.č. 1627 strpieť na tomto pozemku uloženie 
inžiniesákých sietí a  umožniť vstup, prechod, prejazdza. účelom, kontroly, uloženia, úpravy, 
opravy, výmeny, rekonštrukcie a údržby inžimerských sietí, alebo akejkoľvek ich častí v 
rozsahu vyznačenom v GP 79/2011, podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena vklad č.V 
911/2015 zo dňa 11.06.2015, -g.z.423/15;

VlastníHc poradové číslo X Vecné bremená „inpersonám,, v prospech Západoslovenská dfetíibučaá, a.s.„ IČG:363615I8, 
Bratislava, predmetom ktorých je  povisuasť vkstelka pozemku EKH'pars.Č.245 strpieť na 
Časti tejto nehnateťnosti v rozsahu, vyznačenom v GP č.2-10/2017: a) zriadenie a uloženie 
elektoenergetíckých zariadení; b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernízácte a akékoľvek iné stavebné úpravy elekteKenergetíckých zariadení a 
ich odstránenie; podľa Zmluvy o zriadém vecných bremien vklad e.V 2492/2017 m  dňa 
04.06J0 1 8, GP 2-10/2017, -Čje.277/18;,

VýpMjejaBpm&fc&a& na právne úkony
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