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Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností
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e-mail: xkozar. tomas@gmaH com 
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Kra* Trnavský
Okres

Hlohovec 0bec /  uLeopoldov

Katastr. Číslo
21/2022

Mapový
územie Leopoldov plánu list č. Hlohovec 8-6/14

GEOM ETRICKÝ PLÁN zriadenie vecného bremena práva umiestnenia NNprípojky, 
prípojky kanalizácie a prípojky vody na parcele číslo reg. C
1474/5, 1471/1, *

Vyhotovil

Dňa:
04.09.2022

Meno: Ing. Tomáš Kozár

Nové hranice boli v prírode označené

inžinierskou sieťou

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č.

1759

Súradnice bodov označených číslami a ostatné me

račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii

tč. 6.50 -1997
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VÝKAZ VÝMER
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo

Výmera Druh

pozemku

D
i
e
!

k

parcele

číslo

m2

od

parcely

číslo

m2
Číslo

parcely

Výmera
Druh

pozemku

Vlastník

(iná oprávnená osoba) 

adresa (sídlo)

PK
vložky

listu
vlastn parcely

PK LV PK KN-E K N -C ha m2 ha m2 kód

STAW P R rW N Y

1200 1441/10 445 zastav.pi. 1441/10 445 zastav.pt. doterajší

99

2288 1471/1 321 záhrada 1471/1 321 záhrada
A

doterajší

3285 1474/5 75 záhrada 1474/5 75 záhrada
A

doterajší

764 420/1 3134 omá pôda (420/1 3134 omá pôda) doterajší

1200 448/1 6650 ostatpi. (448/1 6650 ostat.pt.) doterajší

Spolu, / 0625 1 0625

STAW P Q lDĽA R E G ll? TRA C  Kh1

1200 1441/10 445 zastav.pi. 1441/10 445 zastav.pl. doterajší

99

3288 1471/1 321 záhrada 1471/1 321 záhrada
A

detto

3285 1474/5 75 záhrada 1474/5 75

4

záhrada
A

detto

1625 9756 zastav.pi. 1625 9756

4

zastav.pt. detto

22

2646/1 40 5663 omá pôda 2646/1 40 5663 omá pôda 

1

detto

Spolu 41 6260 41 6260

Poznámka: Zriaďuje sa vecné bremeno na priznanie práva uloženia inžinierskej siete (NN prípojky, prípojky kanalizácie a prípojky vody) údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení na parcely dreg C 14745, 1471/1,1441/10 a 
na parcele číslo reg.E448/1, 420/1 v prospech vlastníka pozemku p .č  1474/1, 1474/4,

Zriaďuje sa vecné bremeno na priznanie práva uloženia inžinierskej siete (NN prípojky, prípojky kanalizácie a prípojky vody) údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení na parcely dreg. C  1474$, 144ľ  10 a na
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VÝKAZ VÝMER
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo

Výmera Druh

pozemku

D
i
e
I

k

parcele

číslo

m2

od

parcely

číslo

m2
Číslo

parcely

Výmera Druh

pozemku

Vlastník

(iná oprávnená osoba) 

adresa (sídlo)

PK
vložky

listu
vlastn parcely

PK LV PK KN-E KN- C ha m2 ha m2 kód

parcele číslo reg.E 448/1, 420/1 v prospech vlastníka pozemku p .č 1471/1, 1471/4. 

Legenda: kód spôsobu využívania pozemkov:

99 - Pozemok využívaný podľa dmhu pozemku
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, 

na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné 
poľnohospodárske plodiny
22 - Pozemok, na ktorom je  postavená inžinierska stavba -  cestná, miestna a 
účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a 
ich súčasti
1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, 

okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnoh. plodiny alebo 
pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
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KOZÁR-geodetické služby s.r.o. 
Cabanova 26. 641 02 Bratislava 

IČO: 53H94574. DiČ: 212'548099 
t.č .+42191879799 '


