ZMLUVA
O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB
Objednávateľ:
Sídlo:
Zástupca:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ :

Obec Slovenský Grob

Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
JUDr. Štefan Gašparovič, starosta
VÚB banka, a.s.
SK93 0200 0000 0000 0322 7112
003 050 73
2020662248

a
Poskytovateľ:
Sídlo:
Zástupca:
Bankové spojenie:

Defense Pro, s.r.o.
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Mgr. Peter Iró - konateľ
TATRA BANKA, a.s.
SK5011000000002925916140

IČO:
IČDPH:
Číslo licencie :

47 831 456
SK2024117172
PS 000973 – strážna služba
PD 000470 – detektívna služba

ďalej len „poskytovateľ “ a „objednávateľ” alebo „zmluvné strany”
uzatvorili v meste Pezinok, dňa 04.06.2021 podľa zásad ust. § 38 a súv. zákona č.
473/2005 Z.z.o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších
predpisov a ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov túto:
ZMLUVU
O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB

Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom plnenia tejto zmluvy je poskytovanie strážnej služby v zmysle zákona č.
473/2005 Z.z.o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších
predpisov (ďalej ako Zákon o súkromnej bezpečnosti) a to:
a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste (podľa, § 3, písm. a/ Zákon o súkromnej
bezpečnosti
b) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, podľa § 3, písm. f) zákon
o
súkromnej bezpečnosti za podmienok stanovených v tejto Zmluve.

Článok II.
Miesto plnenia zmluvy
Chráneným objektom je: Objednávateľom vopred určené a špecifikované miesto/objekt
a územie slúžiace na kultúrne podujatia Obce Slovenský Grob, pričom poskytovateľ bude
poskytovať ochranu objektov Obce Slovenský Grob - nehnuteľností/stavieb vo vlastníctve
či správe obce, verejne prístupných miest a priľahlých pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú.
obce, ktorých bližšia špecifikácia tvorí prílohu č.1 (potvrdenie o oprávnení užívať objekt) k
tejto zmluve ako jej neoddeliteľná súčasť.
Článok III.
Rozsah poskytovaných služieb
Spôsob a rozsah činností spojených so zabezpečovaním poriadku na mieste
zhromažďovania osôb zmluvné strany dojednajú pre každú takú akciu samostatne a na
realizovanie činnosti podľa tejto zmluvy poskytovateľ vytvorí potrebné technicko-materiálne
zabezpečenie s tým, že zabezpečí potrebný počet zamestnancov, ktorí budú vykonávať činnosť
v rozsahu dojednanom medzi objednávateľom a poskytovateľom.Výkon služby zabezpečí
poskytovateľ prostredníctvom svojich zamestnancov a to vo vopred určených dňoch a
stanovených časoch na základe včas doručenej objednávky poskytovateľovi.
Služba môže byť ukončená neskôr na základe požiadavky objednávateľa.
Článok IV.
Doba plnenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že doba plnenia zmluvy sa dojednáva na dobu určitú
s
tým, že poskytovateľ začne realizovať dodávanie služby odo dňa 04.06.2021 a ukončí
dodávanie služieb dňa 31.12.2021.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje:
a)
zabezpečiť výkon plnenia podľa Článku I. tejto zmluvy prostredníctvom svojich
zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky určené objednávateľom
a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
poskytovateľ zabezpečí, aby jeho zamestnanci zásahovej skupiny mali doklad o
odbornej spôsobilosti,
c)
dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, poznatkoch a informáciách,
nadobudnutých pri výkone služby v objekte objednávateľa alebo v súvislosti s
ňou, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť škodu
objednávateľovi, pričom povinnosť mlčanlivosti platí aj po skončení platnosti
tejto zmluvy,
d)
zabezpečiť posilnenie výkonu ochrany objektu objednávateľa na základe
písomnej (prípadne telefonickej a dodatočne potvrdenej) objednávky
objednávateľa.

2.

Poskytovateľ zodpovedá:
a)
za riadny výkon plnenia podľa Článku II. tejto zmluvy,

b)

za technické zabezpečenie, výstroj a výzbroj svojich zamestnancov a ich
priebežnú odbornú prípravu a výcvik,

za škody, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti so zavineným konaním
zamestnancov poskytovateľa počas výkonu služby alebo zanedbaním ich
pracovných povinností.
Poskytovateľ je povinný:
a)
poskytovať objednané služby podľa požiadaviek objednávateľa, najmä včas,
presne, v požadovanej kvalite a v medziach zákona,
b)
poskytovať objednané služby tak, aby nedošlo k poškodeniu mena
objednávateľa a jeho klientov.
Objednávateľ sa zaväzuje:
a)
zabezpečiť, aby zamestnanci poskytovateľa boli náležite poučení o
požiadavkách na výkon služby
b)
zaplatiť objednávateľovi za výkon služby cenu vo výške a v termíne
dohodnutých v čl. VI. tejto zmluvy,
c)
predložiť poskytovateľovi pri podpise tejto zmluvy v zmysle § 56, ods. 3 Zákona
č. 473/2005 doklad potvrdzujúci jeho oprávnenosť užívať majetok, ktorý je
predmetom ochrany ( fotokópia Listu vlastníctva resp. Nájomnej zmluvy alebo
zápis o katastri nehnuteľností a pod. ).
Objednávateľ má právo:
a)
kontrolovať výkon strážnej služby,
b)
upresňovať požiadavky na výkon strážnej služby v priestoroch chráneného
objektu,
c)

3.

4.

5.

Článok VI.
Cena, spôsob platby a úrok z omeškania
1.
2.

3.
4.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytované služby poskytovateľom je uvedená
v prílohe č. 2 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť s názvom Cenník služieb.
Ceny sú uvedené bez DPH. K cenám bude fakturovaná DPH podľa platných
predpisov.
Poskytovateľ vystaví účtovno-daňový doklad (ďalej len faktúru) so sumou za
poskytovanú službu. Lehota splatnosti je 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, bude vyhotovená v troch
rovnopisoch, pričom jej súčasťou bude poskytovateľom vystavený, a poskytovateľom a
objednávateľom potvrdený výkaz o odpracovaných hodinách.
V prípade omeškania platby zaplatí objednávateľ poskytovateľovi dojednaný úrok z
omeškania vo výške 0,05 % a to z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
Článok VII.
Spôsoby a lehoty ukončenia zmluvného vzťahu

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a ak zákon
ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.
1.
Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou. Výpoveď nie je potrebné
odôvodniť. Zmluvu je možné ukončiť bez výpovednej lehoty.
2.
Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a to v prípade, že dôjde zo strany
poskytovateľa k zvlášť hrubému porušeniu podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Za

3.

zvlášť hrubé porušenie tejto zmluvy sa považuje porušenie povinnosti vymedzenej v
Článku V. ods. 3 písm. a),b). V danom prípade k zániku zmluvného vzťahu dochádza
doručením odstúpenia od zmluvy poskytovateľovi.
Poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť okamžite, a to v prípade, že dôjde zo strany
objednávateľa k porušeniu povinnosti vymedzenej v článku V. ods 4 písm. b). Nie je
tým však dotknutý nárok poskytovateľa.
Článok VIII.
Poistenie zodpovednosť za škody
Poskytovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy má uzatvorenú
poistnú zmluvu na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej osobe na zdraví a
majetku v súvislosti s vykonávaním činnosti poisteného alebo vzťahmi z tejto činnosti
vyplývajúcimi na výšku 300.000,00 €, a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením veci na výšku 35.000,00 €.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.
4.

Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené
sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., v platnom znení a
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Všetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy musia byť vykonané v písomnej forme a musia
byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom všetky vyhotovenia majú
platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.
Zmluvné strany potvrdzujú, že túto zmluvu podpísali bez akéhokoľvek nátlaku,
slobodne a vážne, že jej obsahu porozumeli a na znak toho ju aj podpisujú.

V obci Slovenský Grob, dňa 04.06.2021

,,podpísané“
…......................................
JUDr. Štefan Gašparovič
starosta obce

,,podpísané“
….......................................
Mgr. Peter Iró
konateľ

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Pezinok
Obec: SLOVENSKÝ GROB
Katastrálne územie: Slovenský Grob

Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia 04.06.2021
Čas vyhotovenia:
14:29:05

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1062
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
240/ 12
240/ 60
240/ 61
240/ 62
240/ 63
240/ 66
240/ 67
320
322
325/ 9
362/ 1
362/ 3
364/ 1
364/ 3
364/ 6
364/ 7
364/ 8
364/ 9
366/ 3
366/ 7
382/ 3
382/ 11
397/ 1
398/ 1
404/ 2
404/ 30
404/ 43
404/ 49
404/ 50
404/ 63
404/ 64
404/ 65
404/ 66
404/ 67
538/ 3
538/ 5
538/ 13
538/ 14
551/ 2
551/ 52
551/ 53
551/ 54
551/ 87
551/ 88
551/ 89
551/ 91
551/ 98
552/ 1

Výmera v m2
1860
57
61
414
78
79
11
457
698
66
665
186
281
239
334
11
23
9
227
49
3389
834
149
3
12697
1875
4
54
4
203
702
1085
463
1548
4359
11399
800
1184
1536
657
4086
7772
28
38
132
7140
204
5040

Informatívny výpis

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
Druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
22
2
ostatná plocha
34
2
ostatná plocha
34
2
ostatná plocha
34
2
ostatná plocha
34
2
ostatná plocha
34
2
ostatná plocha
34
2
záhrada
4
1
zastavaná plocha a nádvorie
16
1
zastavaná plocha a nádvorie
22
1
zastavaná plocha a nádvorie
17
1
zastavaná plocha a nádvorie
22
1
zastavaná plocha a nádvorie
18
1
zastavaná plocha a nádvorie
22
1
zastavaná plocha a nádvorie
18
1
zastavaná plocha a nádvorie
16
1
zastavaná plocha a nádvorie
18
1
zastavaná plocha a nádvorie
18
1
zastavaná plocha a nádvorie
22
1
zastavaná plocha a nádvorie
99
1
zastavaná plocha a nádvorie
18
1
zastavaná plocha a nádvorie
16
1
zastavaná plocha a nádvorie
22
1
záhrada
4
1
zastavaná plocha a nádvorie
18
1
zastavaná plocha a nádvorie
22
1
zastavaná plocha a nádvorie
18
1
zastavaná plocha a nádvorie
99
1
zastavaná plocha a nádvorie
18
1
zastavaná plocha a nádvorie
16
1
zastavaná plocha a nádvorie
17
1
zastavaná plocha a nádvorie
16
1
zastavaná plocha a nádvorie
17
1
ostatná plocha
30
1
orná pôda
1
2
ostatná plocha
37
2
ostatná plocha
30
2
orná pôda
1
2
vodná plocha
29
1
zastavaná plocha a nádvorie
22
1
zastavaná plocha a nádvorie
22
2
zastavaná plocha a nádvorie
18
1
zastavaná plocha a nádvorie
25
1
zastavaná plocha a nádvorie
25
1
zastavaná plocha a nádvorie
25
1
ostatná plocha
30
1
zastavaná plocha a nádvorie
16
1
vodná plocha
99
1

1/14

Údaje platné k: 03.06.2021 18:00

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
552/ 2
552/ 4
552/ 5
552/ 8
553/ 1
553/ 2
554/ 12
567/ 11
569/ 1
569/ 9
569/ 17
569/ 19
569/ 40
574/ 9
574/ 19
576/ 6
576/ 14
576/ 16
577/ 27
577/ 33
577/ 34
577/ 50
582/118
582/122
582/125
582/350
582/354
582/356
582/384
582/410
582/432
582/493
582/494
582/554
582/557
582/558
582/570
582/575
582/591
582/655
656/ 2
656/ 4
656/ 8
656/ 16
657/ 2
657/156
657/157
657/265
657/289
657/345
657/354
657/404
657/413
657/415
657/416
664/ 8
664/ 26
664/ 27
665/ 2

Výmera v m2 Druh pozemku

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 426/2018
1230 zastavaná plocha a nádvorie
3733 zastavaná plocha a nádvorie
63 zastavaná plocha a nádvorie
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 426/2018
431 vodná plocha
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 426/2018
1290 zastavaná plocha a nádvorie
490 zastavaná plocha a nádvorie
32 zastavaná plocha a nádvorie
90 zastavaná plocha a nádvorie
374 zastavaná plocha a nádvorie
346 zastavaná plocha a nádvorie
770 zastavaná plocha a nádvorie
606 zastavaná plocha a nádvorie
653 zastavaná plocha a nádvorie
444 ostatná plocha
107 ostatná plocha
33 ostatná plocha
37 ostatná plocha
20 ostatná plocha
19 ostatná plocha
236 ostatná plocha
332 ostatná plocha
182 ostatná plocha
5027 ostatná plocha
573 ostatná plocha
180 ostatná plocha
275 ostatná plocha
292 ostatná plocha
1425 ostatná plocha
15 ostatná plocha
393 ostatná plocha
240 ostatná plocha
453 ostatná plocha
240 ostatná plocha
218 ostatná plocha
16 ostatná plocha
16 ostatná plocha
63 ostatná plocha
3 ostatná plocha
23 ostatná plocha
30 ostatná plocha
24 ostatná plocha
24 ostatná plocha
27 ostatná plocha
52 ostatná plocha
5012 ostatná plocha
335 ostatná plocha
465 ostatná plocha
18 ostatná plocha
5 ostatná plocha
304 ostatná plocha
1205 ostatná plocha
4 ostatná plocha
27 ostatná plocha
8 ostatná plocha
12 ostatná plocha
50 vodná plocha
58 ostatná plocha
11 vodná plocha
70 trvalý trávny porast

Informatívny výpis

2/14

22
16
16

1
1
1

99

1

22
18
22
25
22
16
22
18
18
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
11
37
11
7

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Údaje platné k: 03.06.2021 18:00

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
665/ 4
665/ 14
665/ 17
665/ 18
675/ 20
675/ 22
675/ 23
675/ 24
689/ 1
689/ 4
689/ 6
689/ 7
689/ 8
690/ 7
690/ 59
703/ 6
703/102
703/185
703/186
1091/ 18
1303/ 11
1306/ 1
1306/ 13
1408/ 2
1489/ 2
1816/ 2
1816/ 7
1816/ 8
3029/ 14
3030/ 15
3030/ 17
3030/ 20
3030/ 22
3030/ 23
3030/ 27
3030/ 42
3030/ 46
3030/ 57
3031/ 12
3046/ 3

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
Výmera v m2 Druh pozemku
57 orná pôda
1
1
204 orná pôda
1
2
70 ostatná plocha
37
2
46 ostatná plocha
37
2
157 ostatná plocha
37
2
117 ostatná plocha
37
1
800 ostatná plocha
37
2
598 ostatná plocha
37
1
348 zastavaná plocha a nádvorie
25
1
48 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
120 zastavaná plocha a nádvorie
25
1
7 zastavaná plocha a nádvorie
25
1
34 zastavaná plocha a nádvorie
25
1
1254 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
611 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 2258/2021
1547 zastavaná plocha a nádvorie
22
2
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 2258/2021
210 zastavaná plocha a nádvorie
18
2
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 2258/2021
247 zastavaná plocha a nádvorie
22
2
282 zastavaná plocha a nádvorie
22
2
15 orná pôda
1
2
2137 vodná plocha
11
2
421 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
241 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
27 zastavaná plocha a nádvorie
22
2
119 zastavaná plocha a nádvorie
22
2
11630 ostatná plocha
36
2
3234 zastavaná plocha a nádvorie
22
2
4917 ostatná plocha
36
2
510 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
686 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
353 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
122 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
243 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
84 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
212 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
466 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
52 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
59 zastavaná plocha a nádvorie
17
1
24 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
163 ostatná plocha
37
1

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
29 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na
rekreačné a poľovnícke využívanie
99 - Pozemok využívaný podľa druhu pozemku
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok
36 - Pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov
7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
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
30 - Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
11 - Vodný tok (prirodzený - rieka, potok; umelý - kanál, náhon a iné)
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
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
34 - Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu
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PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo

Výmera v m2

538/ 3
582/ 33
753
838
858
874
892
943
944
1307/ 1
1307/ 2
1307/ 3
1307/ 4
1307/ 5
1334/ 1
1334/ 2
1405
1445/ 1
2286
2579

103
233
3442
403
2284
737
1464
759
960
504
24
176
127
36
205
2136
5075
71
2640
518

Pôvodné k.ú. Počet č. UO

Druh pozemku
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Umiest
pozemku
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2

Legenda:
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo

Druh stavby Popis stavby

Druh ch.n.

Umiest. stavby

176 362/ 1
10 Dom
177 364/ 6
15 Obecný úrad
178 569/ 9
20 Stará škola- prestavba a prístavba na MŠ
250 404/ 65
11 Základná škola
251 382/ 11
11 Materská škola a prístavba MŠ
251 385/ 2
11 Materská škola a prístavba MŠ
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 251 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2646.
251 404/ 63
11 Materská škola a prístavba MŠ
376 552/ 5
17 Dom smútku
746 551/ 98
20 Sociálno-hygienické zariadenie
1175 552/ 4
11 Kultúrny dom
404/ 64
11 škol. jedáleň, triedy a triedy na predpr
404/ 66
11 telocvičňa základnej školy
Legenda:
Druh stavby:
20 - Iná budova
10 - Rodinný dom
17 - Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku
15 - Administratívna budova
11 - Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo
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Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 OBEC SLOVENSKÝ GROB, SK
IČO :
305073
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

1/1

Kolaudačné rozhodnutie, Rozhodnutie Obce o určení súpisného čísla č.61/2006 z
23.1.2006, Geometrický plán č.06/2005
Geometrický plán č.6/2007
Potvrdenie o neknihovanom pozemku, Identifikácia parciel

Tituly nadobudnutia LV:
ZIADODT O ZAPIS PK V.1999,2001,GP,ZIADOST O ZAPIS BUDOVY, POTVRDENIE OU,Ziadost o zapis,
ZIADOST,PK.VL.2,336 -91/94
PK.VL.445-SUBOR 'E'
Žiadosť o zápis
Žiadosť o zápis
Žiadosť o zápis
Žiadosť o zápis
Protokol o prechode vlastníctva č.FO-78/97
PK VL.2 A V I 501/93
PK.VL.C.2,
DELIMITACNA ZAPISNICA Z DELENIA JRD PEZINOK-36/94
Kúpa V 1577/99
Protokol o prechode vlast.č.67/99 - FO
Žiadosť, dodatočný protokol
Žiadosť o zápis
Žiadosť o zápis
Dodatočný protokol o prechode vl. vecí č. 52/03-FO-SMŠ
Žiadosť o zápis stavby
Dodatočný protokol o prechode vl. vecí č.119/03-FO-SMŠ
Delimitačný protokol OF/4510/2004/BOM-GM8
Geometrický plán č.74/2004
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku č.OF/2008/7239/BOM zo dňa 9.1.2008 Podanie: Z
262/2008
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku č.OF/2008/7239/BOM zo dňa 9.1.2008 Podanie: Z
262/2008
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku č.OF/2008/7239/BOM zo dňa 9.1.2008 Podanie: Z
262/2008
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku č.OF/2008/7239/BOM zo dňa 9.1.2008 Podanie: Z
262/2008
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku č.OF/2781/2007/BOM-GM8 zo dňa 31.5.2007 Podanie:
Z 262/2008
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku č.OF/2781/2007/BOM-GM8 zo dňa 31.5.2007 Podanie:
Z 262/2008
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku č.OF/2781/2007/BOM-GM8 zo dňa 31.5.2007 Podanie:
Z 262/2008
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku č.OF/2781/2007/BOM-GM8 zo dňa 31.5.2007 Podanie:
Z 262/2008
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku č.OF/2781/2007/BOM-GM8 zo dňa 31.5.2007 Podanie:
Z 262/2008
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku č.OF/2781/2007/BOM-GM8 zo dňa 31.5.2007 Podanie:
Z 262/2008
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku č.OF/2781/2007/BOM-GM8 zo dňa 31.5.2007 Podanie:
Z 262/2008
Kúpna zmluva V 3659/2007 zo dňa 2.05.2007
Kúpna zmluva V 3255/2012 zo dňa 19.12.2012
Kúpna zmluva V 3255/2012 zo dňa 19.12.2012
Kúpna zmluva V 3255/2012 zo dňa 19.12.2012
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
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Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Darovacia zmluva V 3623/2012 zo dňa 16.1.2013
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Kúpna zmluva V 4147/2013 zo dňa 11.2.2014
Delimitačný protokol , Potvrdenie č.j. 60/2015
Kúpna zmluva V 2903/2015 zo dňa 6.8.2015
Kúpna zmluva V 2903/2015 zo dňa 6.8.2015
Kúpna zmluva V 2903/2015 zo dňa 6.8.2015
Kúpna zmluva V 5226/2015 zo dňa 14.1.2016
Kúpna zmluva V 5226/2015 zo dňa 14.1.2016
Kúpna zmluva V 5226/2015 zo dňa 14.1.2016
Kúpna zmluva V 5226/2015 zo dňa 14.1.2016
Kúpna zmluva V 5226/2015 zo dňa 14.1.2016
Kúpna zmluva V 5226/2015 zo dňa 14.1.2016
Kúpna zmluva V 5226/2015 zo dňa 14.1.2016
Kúpna zmluva V 1463/2016 zo dňa 9.5.2016
Kúpna zmluva V 1463/2016 zo dňa 9.5.2016
Kúpna zmluva V 1463/2016 zo dňa 9.5.2016
Kúpna zmluva V 1463/2016 zo dňa 9.5.2016
Kúpna zmluva V 1463/2016 zo dňa 9.5.2016
Kúpna zmluva V 1463/2016 zo dňa 9.5.2016
Kúpna zmluva V 1463/2016 zo dňa 9.5.2016
Kúpna zmluva V 1463/2016 zo dňa 9.5.2016
Kúpna zmluva V 1463/2016 zo dňa 9.5.2016
Kúpna zmluva V 1463/2016 zo dňa 9.5.2016
Kúpna zmluva V 1463/2016 zo dňa 9.5.2016
Kúpna zmluva V 1463/2016 zo dňa 9.5.2016
Potvrdenie č.j. 1952/2016, GPč. 22/2016(G1314/2016)
Potvrdenie č.j. 1952/2016, GPč. 22/2016(G1314/2016)
Potvrdenie č.j. 1952/2016, GPč. 22/2016(G1314/2016)
Zámenná zmluva V 5520/2016 zo dňa 30.12.2016
Kúpna zmluva V 4795/2016 zo dňa 1.2.2017
Kúpna zmluva V 4795/2016 zo dňa 1.2.2017
Kúpna zmluva V 4795/2016 zo dňa 1.2.2017
Kúpna zmluva V 4795/2016 zo dňa 1.2.2017
Kúpna zmluva V 4795/2016 zo dňa 1.2.2017
Kúpna zmluva V 4795/2016 zo dňa 1.2.2017
Rozhodnutie č.j. 0468-kol/2016-v,sg, Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO-2017/003830-002, Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO-
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2017/000959-003, GPč. 82/2016 (G1 1194/2016)
Rozhodnutie č.j. 0468-kol/2016-v,sg, Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO-2017/003830-002, Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO2017/000959-003, GPč. 82/2016 (G1 1194/2016)
Rozhodnutie č.j. 0468-kol/2016-v,sg, Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO-2017/003830-002, Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO2017/000959-003, GPč. 82/2016 (G1 1194/2016)
Rozhodnutie č.j. 0468-kol/2016-v,sg, Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO-2017/003830-002, Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO2017/000959-003, GPč. 82/2016 (G1 1194/2016)
Rozhodnutie č.j. 0468-kol/2016-v,sg, Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO-2017/003830-002, Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO2017/000959-003, GPč. 82/2016 (G1 1194/2016)
Rozhodnutie č.j. 0467-kol/2016-v, sg
Zámenná zmluva V 112/2018 zo dňa 21.2.2018
Zámenná zmluva V 112/2018 zo dňa 21.2.2018
Zámenná zmluva V 112/2018 zo dňa 21.2.2018
Darovacia zmluva V 921/2018 zo dňa 27.3.2018
Darovacia zmluva V 921/2018 zo dňa 27.3.2018
Darovacia zmluva V 921/2018 zo dňa 27.3.2018
Darovacia zmluva V 921/2018 zo dňa 27.3.2018
Darovacia zmluva V 921/2018 zo dňa 27.3.2018
Rozhodnutie č.j.0291-kol/2018-v, GPč. 36/2018 (G1 710/2018)
Rozhodnutie č.j.0291-kol/2018-v, GPč. 36/2018 (G1 710/2018)
Kúpna zmluva V 3807/2019 z 15.10.2019
Kúpna zmluva V 3807/2019 z 15.10.2019
Kúpna zmluva V 3807/2019 z 15.10.2019
Kúpna zmluva V 3807/2019 z 15.10.2019
Rozhodnutie č.j. 0391-kol/2019-v,sg, GP č. G1 - 887/2019, žiadosť Podanie: Z 328/2020

ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
Vecné bremeno na pozemok CKN parc.č. 690/7 v celom rozsahu, právo vstupu pešo a motorovým vozidlom,
prechodu a prejazdu cez neho za účelom správy, prevádzkovania, využívania, vykonávania kontroly, opráv a
údržby Infraštruktúry ako a
j za iným účelom vyvolaným prevádzkovou potrebou Infraštruktúry, v prospech oprávneného z vecného
bremena: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom Prešovská 48, 82646 Bratislava, IČO: 35850370,
podľa Zmluvy o zriadení vec
ného bremena V 4095/2012 zo dňa 25.2.2013
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na pozemku: a)
zriadenie a uloženie elektroene
rgetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým
účelom oprávneným z vecné
ho bremena a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie (v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom
pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom oprávneným z vecného bremena a ním poverenými
osobami, podľa Zmluvy o z
riadení vecného bremena V 3572/2013 zo dňa 21.11.2013
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na pozemku: a)
zriadenie a uloženie elektroene
rgetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým
účelom oprávneným z vecné
ho bremena a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie (v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom
pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom oprávneným z vecného bremena a ním poverenými
osobami, podľa Zmluvy o z
riadení vecného bremena V 3572/2013 zo dňa 21.11.2013
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Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na pozemku: a)
zriadenie a uloženie elektroene
rgetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým
účelom oprávneným z vecné
ho bremena a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie (v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom
pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom oprávneným z vecného bremena a ním poverenými
osobami, podľa Zmluvy o z
riadení vecného bremena V 3572/2013 zo dňa 21.11.2013
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na pozemku: a)
zriadenie a uloženie elektroene
rgetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým
účelom oprávneným z vecné
ho bremena a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie (v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom
pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom oprávneným z vecného bremena a ním poverenými
osobami, podľa Zmluvy o z
riadení vecného bremena V 3572/2013 zo dňa 21.11.2013
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na pozemku: a)
zriadenie a uloženie elektroene
rgetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým
účelom oprávneným z vecné
ho bremena a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie (v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom
pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom oprávneným z vecného bremena a ním poverenými
osobami, podľa Zmluvy o z
riadení vecného bremena V 3572/2013 zo dňa 21.11.2013
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na pozemku: a)
zriadenie a uloženie elektroene
rgetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým
účelom oprávneným z vecné
ho bremena a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie (v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom
pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom oprávneným z vecného bremena a ním poverenými
osobami, podľa Zmluvy o z
riadení vecného bremena V 3572/2013 zo dňa 21.11.2013
Vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez parc.č.3030/27 v plnom rozsahu bez obmedzenia v prospech
vlastníkov parc.č.3030/13, 3030/33, 3030/49, 3030/61, 3030/66 a 3030/75 podľa zmluvy V 2818/2010 zo dňa
25.11.2010.
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. sos sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na zaťaženom pozemku
registra CKN parc. č. 3030
/27: a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č.
1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami (v celom
rozsahu) za tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej
odstránenie (v rozsahu v
yznačenom v Geometrickom pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom oprávneným a ním
poverenými osobami, podľa Zmlu
vy o zriadení vecného bremena V 2174/2013 zo dňa 29.7.2013
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Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na zaťaženom pozemku
registra CKN parc.č. 574/9:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č.
1065/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami (v celom rozs
ahu) za tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej
odstránenie (v rozsahu vyzna
čenom v Geometrickom pláne č. 1065/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom oprávneným a ním
poverenými osobami, podľa Zmluvy o
zriadení vecného bremena V 2173/2013 zo dňa 29.7.2013
Vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez parc.č.3030/42 v plnom rozsahu bez obmedzenia v prospech
vlastníkov parc.č.3030/13, 3030/33, 3030/49, 3030/61, 3030/66 a 3030/75 podľa zmluvy V 2818/2010 zo dňa
25.11.2010.
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na zaťaženom pozemku
registra CKN parc.č. 3030/4
2, 3030/46: a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č.
1065/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami (v
celom rozsahu) za tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu,
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej
odstránenie (v ro
zsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1065/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a
nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom
oprávneným a ním poverenými osobami, pod
ľa Zmluvy o zriadení vecného bremena V 2173/2013 zo dňa 29.7.2013
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na zaťaženom pozemku
registra CKN parc.č. 3030/4
2, 3030/46: a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č.
1065/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami (v
celom rozsahu) za tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu,
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej
odstránenie (v ro
zsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1065/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a
nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom
oprávneným a ním poverenými osobami, pod
ľa Zmluvy o zriadení vecného bremena V 2173/2013 zo dňa 29.7.2013
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na zaťaženom pozemku
registra CKN parc.č. 577/33
, 577/34: a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č.
1065/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami (v c
elom rozsahu) za tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu,
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej
odstránenie (v rozsa
hu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1065/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a
nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom
oprávneným a ním poverenými osobami, podľa
Zmluvy o zriadení vecného bremena V 2173/2013 zo dňa 29.7.2013
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na zaťaženom pozemku
registra CKN parc.č. 577/33
, 577/34: a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č.
1065/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami (v c
elom rozsahu) za tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu,
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej
odstránenie (v rozsa
hu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1065/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a
nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom
oprávneným a ním poverenými osobami, podľa
Zmluvy o zriadení vecného bremena V 2173/2013 zo dňa 29.7.2013
Vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez parc.č.3030/15, 3030/17 v plnom rozsahu bez obmedzenia v
prospech vlastníkov parc.č.3030/13, 3030/33, 3030/49, 3030/61, 3030/66 a 3030/75 podľa zmluvy V 2818/2010
zo dňa 25.11.2010.
Vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez parc.č.3030/17 v plnom rozsahu bez obmedzenia v prospech
vlastníkov parc.č.3030/13, 3030/33, 3030/49, 3030/61, 3030/66 a 3030/75 podľa zmluvy V 2818/2010 zo dňa
25.11.2010.
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Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na zaťaženom pozemku
registra CKN parc. č. 3030/
17: a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č.
1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami (v celom r
ozsahu) za tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej
odstránenie (v rozsahu vyz
načenom v Geometrickom pláne č. 1100/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom oprávneným a ním
poverenými osobami, podľa Zmluvy
o zriadení vecného bremena V 2176/2013 zo dňa 31.7.2013
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na zaťaženom pozemku
registra CKN: a) zriadeni
e a uloženie elektroenergetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1065/12) a vstup,
prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v
celom rozsahu) za tým účel
om oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej
odstránenie (v rozsahu vyzn
ačenom v Geometrickom pláne č. 1065/12) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom oprávneným z vecného
bremena a ním poverenými osobam
i, podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena V 2320/2013 zo dňa 28.8.2013
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na zaťaženom pozemku
registra CKN: a) zriadeni
e a uloženie elektroenergetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1065/12) a vstup,
prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v
celom rozsahu) za tým účel
om oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej
odstránenie (v rozsahu vyzn
ačenom v Geometrickom pláne č. 1065/12) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom oprávneným z vecného
bremena a ním poverenými osobam
i, podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena V 2320/2013 zo dňa 28.8.2013
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na zaťaženom pozemku
registra CKN: a) zriadeni
e a uloženie elektroenergetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1065/12) a vstup,
prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v
celom rozsahu) za tým účel
om oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej
odstránenie (v rozsahu vyzn
ačenom v Geometrickom pláne č. 1065/12) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom oprávneným z vecného
bremena a ním poverenými osobam
i, podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena V 2320/2013 zo dňa 28.8.2013
Vecné bremeno, v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, predmetom ktorého je povinnosť strpieť na zaťaženom pozemku
registra CKN parc.č. 574/19
: a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby (v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č.
1065/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami (v celom roz
sahu) za tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami , b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej
odstránenie (v rozsahu vyzn
ačenom v Geometrickom pláne č. 1065/2012) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami (v celom rozsahu) za tým účelom oprávneným a ním
poverenými osobami, podľa Zmluvy
o zriadení vecného bremena V 2177/2013 zo dňa: 29.7.2013
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
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Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
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Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno in rem spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov - strpieť na týchto pozemkoch uloženie
inžinierských sietí( plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť na týchto pozemkoch vjazd,
prechod a prejazd za
mestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena SPP- distribúcia, a.s.IČO: 35 910 739, so sídlom
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa V 3193/2014 zo dňa 6.10.2014
Vecné bremeno každodobých vlastníkov parc.č.240/12, 240/62, 240/64, 240/66 strpieť uloženie plynárenských
zariadení v rozsahu vyznačenom v GP č. 130/2009 v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s. a povinnosť
strpieť prechod a pre
jazd zamestnancou a vozidiel oprávneného cez celý pozemok parc.č.240/12, 240/62, 240/64, 240/66 podľa
zmluvy V 3621/2011 zo dňa 20.06.2012.
Vecné bremeno každodobých vlastníkov parc.č.240/12, 240/62, 240/64, 240/66 strpieť uloženie plynárenských
zariadení v rozsahu vyznačenom v GP č. 130/2009 v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s. a povinnosť
strpieť prechod a pre
jazd zamestnancou a vozidiel oprávneného cez celý pozemok parc.č.240/12, 240/62, 240/64, 240/66 podľa
zmluvy V 3621/2011 zo dňa 20.06.2012.
Vecné bremeno každodobých vlastníkov parc.č.240/12, 240/62, 240/64, 240/66 strpieť uloženie plynárenských
zariadení v rozsahu vyznačenom v GP č. 130/2009 v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s. a povinnosť
strpieť prechod a pre
jazd zamestnancou a vozidiel oprávneného cez celý pozemok parc.č.240/12, 240/62, 240/64, 240/66 podľa
zmluvy V 3621/2011 zo dňa 20.06.2012.
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 spol
očnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa GP
č.35 735 325-170-7/2016 (G1 1408/2016) na pozemku týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22kV VN
linka č. 139 na tras
e Rz Pezinok - BEZ Bratislava. Podanie: Z 4673/2016
Na p.č.1816/2, p.č.1816/7, p.č.1816/8, p.č.1408/2, p.č.1489/2 : Vecné bremeno ( in rem ) v prospech oprávneného
z vecného bremena Poľnohospodárske družstvo Viničné- Slovenský Grob, Družstevná č.729/33C, 900 23
Viničné IČO: 31444636
, predmetom ktorého je povinnosť vlastníka zaťažených pozemkov strpieť na zaťažených pozemkoch
prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelom povolenej činnost
i, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celé zaťažené pozemky . Vecné bremeno je
spojené s vlastníctvom zaťažených pozemkov a spolu s nimi prechádza na nadobúdateľa, t.j. povinným z
vecného bremena je vlastní
k alebo aj spoluvlastník zaťažených pozemkov podľa V 206/2019 zo dňa 25.2.2019
Na p.č.1816/2, p.č.1816/7, p.č.1816/8, p.č.1408/2, p.č.1489/2 : Vecné bremeno ( in rem ) v prospech oprávneného
z vecného bremena Poľnohospodárske družstvo Viničné- Slovenský Grob, Družstevná č.729/33C, 900 23
Viničné IČO: 31444636
, predmetom ktorého je povinnosť vlastníka zaťažených pozemkov strpieť na zaťažených pozemkoch
prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelom povolenej činnost
i, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celé zaťažené pozemky . Vecné bremeno je
spojené s vlastníctvom zaťažených pozemkov a spolu s nimi prechádza na nadobúdateľa, t.j. povinným z
vecného bremena je vlastní
k alebo aj spoluvlastník zaťažených pozemkov podľa V 206/2019 zo dňa 25.2.2019
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Na p.č.1816/2, p.č.1816/7, p.č.1816/8, p.č.1408/2, p.č.1489/2 : Vecné bremeno ( in rem ) v prospech oprávneného
z vecného bremena Poľnohospodárske družstvo Viničné- Slovenský Grob, Družstevná č.729/33C, 900 23
Viničné IČO: 31444636
, predmetom ktorého je povinnosť vlastníka zaťažených pozemkov strpieť na zaťažených pozemkoch
prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelom povolenej činnost
i, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celé zaťažené pozemky . Vecné bremeno je
spojené s vlastníctvom zaťažených pozemkov a spolu s nimi prechádza na nadobúdateľa, t.j. povinným z
vecného bremena je vlastní
k alebo aj spoluvlastník zaťažených pozemkov podľa V 206/2019 zo dňa 25.2.2019
Na p.č.1816/2, p.č.1816/7, p.č.1816/8, p.č.1408/2, p.č.1489/2 : Vecné bremeno ( in rem ) v prospech oprávneného
z vecného bremena Poľnohospodárske družstvo Viničné- Slovenský Grob, Družstevná č.729/33C, 900 23
Viničné IČO: 31444636
, predmetom ktorého je povinnosť vlastníka zaťažených pozemkov strpieť na zaťažených pozemkoch
prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelom povolenej činnost
i, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celé zaťažené pozemky . Vecné bremeno je
spojené s vlastníctvom zaťažených pozemkov a spolu s nimi prechádza na nadobúdateľa, t.j. povinným z
vecného bremena je vlastní
k alebo aj spoluvlastník zaťažených pozemkov podľa V 206/2019 zo dňa 25.2.2019
Na p.č.1816/2, p.č.1816/7, p.č.1816/8, p.č.1408/2, p.č.1489/2 : Vecné bremeno ( in rem ) v prospech oprávneného
z vecného bremena Poľnohospodárske družstvo Viničné- Slovenský Grob, Družstevná č.729/33C, 900 23
Viničné IČO: 31444636
, predmetom ktorého je povinnosť vlastníka zaťažených pozemkov strpieť na zaťažených pozemkoch
prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelom povolenej činnost
i, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celé zaťažené pozemky . Vecné bremeno je
spojené s vlastníctvom zaťažených pozemkov a spolu s nimi prechádza na nadobúdateľa, t.j. povinným z
vecného bremena je vlastní
k alebo aj spoluvlastník zaťažených pozemkov podľa V 206/2019 zo dňa 25.2.2019
Vecné bremeno ' in rem ' povinnosť povinného strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti pozemok p.č. 703/6 v
celom rozsahu právo vstupu a prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami v prospech oprávneného z
vecného bremena ako aj v prospech všetkých ďaľších budúcich vlastníkov pozemkov p.č. 703/13, p.č. 990/8,
p.č. 990/9 podľa zmluvy o zriadení vecného bremena V 1073/2018 zo dňa 5.4.2018
Vecné bremeno ' in rem ' povinnosť povinného strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti pozemok p.č. 703/6 v
celom rozsahu právo vstupu a prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami v prospech oprávneného z
vecného bremena ako aj v prospech všetkých ďaľších budúcich vlastníkov pozemkov p.č. 703/13, p.č. 990/8,
p.č. 990/9 podľa zmluvy o zriadení vecného bremena V 1073/2018 zo dňa 5.4.2018
Vecné bremeno ' in rem ' povinnosť povinného strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti pozemok p.č. 703/6 v
celom rozsahu právo vstupu a prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami v prospech oprávneného z
vecného bremena ako aj v prospech všetkých ďaľších budúcich vlastníkov pozemkov p.č. 703/13, p.č. 990/8,
p.č. 990/9 podľa zmluvy o zriadení vecného bremena V 1073/2018 zo dňa 5.4.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena 'in rem' spočívajúce v povinnosti povinného strpieť na zaťažených
nehnuteľnostiach v rozsahu GPč. 50391551-34-18 (G1 326/2018): a) zriadenie a uloženie elektroenergetických
zariadení, b) užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
elektroenergetických zariadení a ich odstránenie v prospech oprávneného z vecného bremena
Západoslovenksá distribučná, a.s., Čulenov
a 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 podľa V 2235/2018 zo dňa 12.6.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena 'in rem' spočívajúce v povinnosti povinného strpieť na zaťažených
nehnuteľnostiach v rozsahu GPč. 50391551-34-18 (G1 326/2018): a) zriadenie a uloženie elektroenergetických
zariadení, b) užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
elektroenergetických zariadení a ich odstránenie v prospech oprávneného z vecného bremena
Západoslovenksá distribučná, a.s., Čulenov
a 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 podľa V 2235/2018 zo dňa 12.6.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena 'in rem' spočívajúce v povinnosti povinného strpieť na zaťažených
nehnuteľnostiach v rozsahu GPč. 50391551-34-18 (G1 326/2018): a) zriadenie a uloženie elektroenergetických
zariadení, b) užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
elektroenergetických zariadení a ich odstránenie v prospech oprávneného z vecného bremena
Západoslovenksá distribučná, a.s., Čulenov
a 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 podľa V 2235/2018 zo dňa 12.6.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena 'in rem' spočívajúce v povinnosti povinného strpieť na zaťažených
nehnuteľnostiach v rozsahu GPč. 50391551-34-18 (G1 326/2018): a) zriadenie a uloženie elektroenergetických
zariadení, b) užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
elektroenergetických zariadení a ich odstránenie v prospech oprávneného z vecného bremena
Západoslovenksá distribučná, a.s., Čulenov
a 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 podľa V 2235/2018 zo dňa 12.6.2018
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Iné údaje:
Zápis geometrického plánu č. 502/2009 na určenie vlastníckych práv k pozemkom a oddelenie pozemkov
Podanie: R 41/2009
Zápis geometrického plánu č. 502/2009 na určenie vlastníckych práv k pozemkom a oddelenie pozemkov
Podanie: R 41/2009
Zápis geometrického plánu č.12/09 na zameranie školského ihriska Podanie: R 42/2009
Rozhodnutie - dodatočné povolenie užívania č.j.kol/2005-09-Sg z 25.2.2009, Geometrický plán č.24/2002 Podanie:
Z 842/2009
GP č. 43/2010
GP č. 46/2012 (G1 846/2012)
GP č. 46/2012 (G1 846/2012)
GP č. 46/2012 (G1 846/2012)
GP č. 46/2012 (G1 846/2012)
Potvrdenie č.j. 367/2014
Stavba - Obecný úrad s.č. 177 stojí aj na p.č. 364/7
Rozhodnutie OU-PK-PLO-2015-6140-002D, GPč. 8/2015 (G1 575/2015)
Oznámenie č.j. 575/2016
č.j. 617/2018
Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO-2018/002908-002/K, GPč. 4/2018 (G1 212/2018)
Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO-2018/002908-002/K, GPč. 4/2018 (G1 212/2018)
Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO-2018/002908-002/K, GPč. 4/2018 (G1 212/2018)
Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO-2018/002908-002/K, GPč. 4/2018 (G1 212/2018)
1

Oprávnenie z vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena Obec Slovenský Grob IČO:
00305073 spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku parcelné číslo 3025/59 , 3022/6,3023/4 strpieť na
zaťaženej nehnuteľnosti: 1. uskuto
čnenie inžinierskej stavby miestnej komunikácie a jej súčastí, prevádzkovanie , modernizáciu, opravy a údržbu v
prospech vlastníka stavby a ním určených fyzických a právnických osôb 2. právo prechodu osôb a prejazdu
motorových a ne
motorových vozidiel, strojov a zariadení a ich užívanie spôsobom, na ktoré sú miestne komunikácie určené
podľa vkladu o zriadení vecného bremena V 4479/2016 zo dňa 8.12.2016, V 4480/2016 zo dňa 27.10.2016 , V
5270/2016 zo dňa 15.12.
2016

Poznámka:
Hodnovernosť údajov KN o práve k nehnuteľnosti bola spochybnená podľa §39 odst.2 zák.č.162/1995 Z.z. na
parc.č.582/33 registra E, ktorá vznikla zápisom na LV č. 707.
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Príloha č. 2

Cenník služieb

Zabezpečovanie poriadku na kultúrnych a športových podujatiach
Pracovný
čas
1 pracovník

≤3 hodiny

˃3 hodiny

≥ 6 hodín

≥ 8 hodín

˃ 12 hodín

55 €

18€/hod

16,50€/hod

14€/hod

12,50€/hod

Uvedené ceny sú bez DPH. K cenám bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov.

