
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 790
 

 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 1

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

 
Vlastník

Počet vlastníkov: 1

Okres : 108 Senec Dátum vyhotovenia : 10.11.2022

Obec : 508071 Malinovo Čas vyhotovenia : 11:09:04

Katastrálne územie : 835803 Malinovo Údaje platné k : 9.11.2022 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

937/4 1203 Orná pôda 1 501 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

1 Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu

 Druh chránenej nehnutelnosti

501 Chránená vodohospodárska oblasť

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Poradové
číslo

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

Spoluvlastnícky
podiel
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Správca

 
Nájomca

 
Iná oprávnená osoba

 
ČASŤ C: ŤARCHY
 

1 SLOMIK, s.r.o., Pečnianska 6, Bratislava, PSČ 851 01, SR, IČO: 31361269 1/1

Titul nadobudnutia

Kúpna zmluva V-2977/03
Zámenná zmluva podľa V-5708/2012 zo dňa 2. 1. 2013
Zámenná zmluva, podľa V-8408/2017 zo dňa 04. 12. 2017

Iné údaje

Gp č. 1495/2017 zo dňa 18. 08. 2017 (ZPMZ č. 2077), podľa V-8408/2017 zo dňa 04. 12. 2017
Gp č. 22/2018 zo dňa 18. 01. 2018 (ZPMZ č. 2103), podľa R-513/2018 zo dňa 21. 03. 2018

Poznámky

Bez zápisu.

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 - podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení 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: 36361518, Bratislava, podľa geometrického plánu č. 155-31/2015 č. o. 1987/2015 zo
dňa 29. 10. 2015 (ZPMZ č. 1855) na pozemku registra "C" par. č. 937/4 (Gp č. 22/2018 zo dňa
18. 01. 2018, ZPMZ č. 2103, podľa R-513/2018 zo dňa 21. 03. 2018) týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia: 1x22kV VN linka č. 414 na trase Rz Podunajské Biskupice -
ZHZ Ivanka pri Dunaji, podľa Z-6443/2015 zo dňa 30. 10. 2015.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - právo prechodu, prejazdu pešo, ako aj motorovým vozidlom v neobmedzenej
miere, bez časového obmedzenia a v celej výmere cez pozemok parc.č. 937/4 v prospech
každodobého vlastníka pozemkov parc.č. 937/1, 937/249, 937/251, podľa V-1961/2021 zo dňa
19.03.2021
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Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - povinnosť strpieť:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (podzemné káblové VN (22 kV) vedenie)
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie (podzemné káblové VN
(22 kV) vedenie)
k pozemku parc.č. 937/4 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 2106/2020 úradne
overenom dňa 10.02.2021 pod č.k. G1-1964/2020 (ZPMZ 2279) v prospech: Západoslovenská
distribučná, a.s. (IČO 36361518), podľa V-5550/2021 zo dňa 18.08.2021

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - povinnosť strpieť:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (podzemné káblové VN (22 kV) vedenie,
podzemné káblové NN (1 kV) vedenie)
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie (podzemné káblové VN
(22 kV) vedenie, podzemné káblové NN (1 kV) vedenie)
k pozemku parc.č. 937/4 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 2106/2020 úradne
overenom dňa 10.02.2021 pod č.k. G1-1964/2020 (ZPMZ 2279) v prospech: Západoslovenská
distribučná, a.s. (IČO 36361518), podľa V-5551/2021 zo dňa 18.08.2021
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