
ZMLUvA o BUDÚCEJ ZIĺLIJvE o ZRIADENÍ vncľngo BREMENA

1 ZMLUVNE sľnłľw

Budúcĺ povĺnný z vecného bľemena:
Názov. Obec Miloslavov
Sídlo: Miloslavov 18l
Zastűpenä. Milan BaďansĘ, starosta obce

rčo: 0o3 049 948

(d'alej len,oBudúcĺ povinný").

Budúci oprávnený z vecného bľemena:
Názov: DANUBIUS FRUCT, spol. s r. o.

Sídlo: Lipnická 30351162
Štatutáľny oľgán: Jozef Yozär,Ing., konateľ spoločnosti
ICO: 34148 043
Zápis v OR: Spoločnosť je zapisaĺá v obchodnom ľegistri okresného súdu Bratislava

I., odd.: Sro, vložka č:.l2624tB
(ďalej len ,,Budúci opľávnený").

Pľeambula

Budúci oprávnený a budúci povinný uzatvätajűmedzi sebou tuto zmluvu o budúcej zmluve

o znadęni vecného bremena (ďalej len "zmluva"), s ým, že vecné bremeno bude v budúcnosti

(po zhotoveni azameraní inžiniersĘch sietí) zriadené bezodplatne, na dobu neurčitu a in rem,

teda v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti, v súlade s ustanovením $ 15ln a nasl.

občianskeho zákonníka.

Ý,1. BUDUCAZATAZENANEHNUTEĽNoST

Budúci povinný je vylučným vlastníkom pozemku - nehnuteľnosti zapísanej na Liste vlastníctva
č. 440 okresného úľadu Senec, katastrálny odbor, založenom pre okes: Senec, obec:

Miloslavov, katastrálne územie: Miloslavov, a to parcely ľegiBtra "C'' evidovanej na katastrálnej

mape ako pozemok parcelné číslo 477ll, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvoria o výmere

13064 m2, 1ďale.! len,,budúcazaťaźená nehnutel'nost"'). Kópia čiastočného listu vlastníctva č.

440 ĺvorí prílohu č 1 tejto zmluvy.

2. BUDUCI OPRAVI{EI\-Y

Budúci oprávnený je investorom a stavebníkom inžinierskej stavby ,,Pozberová úprava
a skladovanie ovocĺa Miloslavov", (ďalej len ,'plánovaná stavba") a to na pozemkoch registra
KN,'C" parc. č. 503/2,507,469129,477lI, ktoých je Budúci oprávnený výlučným vlastníkom'
podľa LV č. l462,pričom oddelením môže dôjsť k vytvoreniu noých pozemkov.
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3. PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou sa Budúci povinný zaväzuje, že do 60 (šesťdesiatich) dní od písomnej výzvy
Budúceho opľávneného, uzavrie s Budúcim opľávnen;ým, zmluvu o znadeni vecného bremena,
predmetom ktorej bude bezodplatné zľiadenie vecného bremena na časti budúcej zaťaženej
nehnuteľnosti v rozsahu podľa mapy tvoriacej neoddeliteľnú časť tejto zmluvy ako príloha č. 3
v pľospech Budúceho oprávneného ako vlastníka nehnuteľností (,,IN REM") v znení určenom
podľa čl. 5 tejto zmluvy (ďalej len ,'zmluva o zľĺadení vecného bľemena").

4. vÝzvd' NA UZATvoRENIE BUDÚCEJ ZMLUvY o ZRIADENÍ vncľÝcrĺ
BREMIEN

Budúci oprávnený je opľávnený vymať budúceho povinného na lzatvorenie zmluvy o znad,eni
vecného bremena písomnou výzvou do 2 mesiacov po realizźtcii inžinierskych sietí a ich
porealizačnom Zameľaní geometrickým plánom.

UvA o ZRIADENÍ

5.1. Budúci povinný je povinný uzavieť s Budúcim oprávneným zmluvu o ziadęni vecného
bremena, predmetom ktorej bude zľiadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti
budúceho povinného ako vlastníka zaťaženej nehnutel'nosti stľpieť na častĺ zaťaźenej
nehnutel'nosti v ľozsahu vyznačenom v geom€tľickom pláne :

-vedenie inŽinieľskych sietí budúceho oprávneného _ vodovodu a kanalizácie. vrátane šácht
ich údrŽbu, qýmenu a opľavy
- strpieť prechod aprejazd za účelom uloŽenia, űdržby,výmeny a opravy vodovodu akanaLizácie
vrátane šácht;
(ďalej len ,,vecné bľemeno"), za pođmienok ďalej dohodnutych v zmluve o zľiadení vecného
bremena, ktorej znenie tvon prílohu č. 2 tejto zmluvy s tYm, Že chýbajtlce alebo aktuálne údaje
buđú do tejto zmluvy doplnené pred jej podpisom.

5.2. Budúci opľávnený zabezpeč,í na vlastné náklady vypľacovanie geometrického plĺínu na
zameranie vecného bremena (ďalej len ,,geometľĺcký plán") po zrealizovaní a skutočnom
zamęrani plánovanej stavby. V geometrickom pláne atięžv zmluve o ziadeni vecného bremena
sa uvedú údaje o skutočnej výmere zamęraného vecného bremena. Budúci oprávnený doručí
Budúcęmu povinnému jedno vyhotovenie geometrického plánu najneskôľ s výzvou na uzavľetie
zmluvy o zriadení vecného bľemena podl'a čl. 4 tejto zmluvy. Budúci povinný nie je povinný
uzavięť s Budúcim oprávneným zmluvu o znađeni vecného bremena v prípade, ak budę
plánovaná stavba uskutočnená v hrubom rozpore s mapou tvoľiacou neoddelitel'nú časť tejto
zmluvy ako príloha č. 3, pľičom na mierne odchýlky vyplývajúcę zrealizácie prác v teréne sa na
účely tejto vety nepľihliada.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli' že návrh na vklad vecného bľemena do katastľa nehnuteľností
podá do 5 (piatich) dní odo dňa podpisu zmluvy o znadeni vecného bremena Budúci oprávnený,
pričom poplatok za podanie návrhu na vklad vecného bľemena do katastra nehnuteľností znáša
Budúci oprávnený. Náklady spojené s osvedčením podpisu Budúceho povinného znźŠa Budúci
oprávnený.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 2l4



-

/t//ĺ

6. vYHLÁsENIA A PovINNosTI BUDÚCEHo PovINNÉHo

6.1 Budúci povinný vyhlasuje, že:
a) je oprávnený nakladať s budúcou zaťaŽęnou nehnutel'nosťou v celom rozsahu

potrebnom pre platné uzavrętie tejto zmluvy,
b) vypis zLY ě. 440,ktoý tvon prílohu č. 1tejto zmluvy, úplne odráža aktuálny platný

stav právnych pomerov kbudúcej zaťaženej nehnuteľnosti, od jeho vyhotovenia
nedošlo k žiadnym zmenám vlastníckych vďahov k budúcej zaťaŽenej nehnuteľnosti,
nie sú podané žiadne návľĘ na vklad akýchkoľvek práv kbudúcej zaťaŽeĺej
nehnutel'nosti do katastra nehnuteľností a neexistujú Žiadne faktické alebo právne
prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,

c) súhlasí s obmedzením užívania budúcej zaťaženej nehnuteľnosti spôsobom uvedeným
v tejto zmluve v celom rozsahu.

6.2. Budúci povinný sazavđzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zánikuvšetkých
povinností vyplývajricich ztejto zmluvy zdrži akéhokolVek konania, ktoré by bľánilo alebo
znemoŽnilo uzatvorenie zmluvy o ziadęni vecného bremęna v zmysle tejto zmluvy alebo
výkonu pnív zodpoveđajúcich vecnému bremenu Buđúcim opľávneným. Budúci povinný sa
najmä zaväzuje, Že budúcu zaťaženű nehnuteľnosť - jej časť, ktorá má byť zaťažená vecným
bręmenom:

a) neprevedie do vlastníctva inej osobybez súhlasu Budúceho oprávneného a ani
b) ju nezaťaži právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva

zodpovedajúce vecnému bremenu Budúcim opľávneným.

6.3. Budúci povinný sazaväzuje. že Buđúcemu oprávnenému poskytnú všetku súčinnosť'
potrebnú v súvislosti s uzavľętím budúcej zmluvy a plnením tejto zmluvy.

7. UMOŽNENIE REALIZ^CIE PLÁNoVANEJ sTAvBY

Budúci povinný Ęýmto prenechávajú časť budúcej zaťaženej nehnutel'nosti Budúcemu
oprávnenému, aby ju Buđúci oprávnený dočasne po dobu odo dňa uzavretia tejto zmluvy do đňa
vzniku vecného bľemena podľa zmluvy o ziadeni vecného bľemena, uŽival na umiestnenie,
výstavbu auživanie plánovanej stavby, audeľujú svoj súhlas stakýmto uživanímazmęnamina
časti budúcej zaťaŽenej nehnuteľnosti pľe účely územného konania, stavebného konania aj
kolaudačného konania. Budúci povinný z vecného bľemena ýmto udeľujú Budúcemu
oprávnenému výslovný súhlas, aby na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti vybudoval ako stavebník
na vlastné náklady budúcu plánovanú stavbu - vodovod akanalizáciu, ktoré budú vo vlastníctve
Budúceho oprávneného. Účelom tohto ustanovenia je poskytnúť Budúcemu oprávnenému tzv.
,,iné pľávo k pozemkom" v Zmysle ust. $ l39 ods. 1 Stavebného zákoĺa.

8. PREvoD A PRECIIoD PRÁv A PovINNosTÍ

Budúci povinný aani Budrici oprávnený nie sú oprávnení postúpiť práva apovinnosti ztejto
zmllvy na inú osobu bez súhlasu druhej zmluvnej strany. Touto zmluvou sú viazaní právni
nástupcovia zmluvných strán.

9. zÁvpnnČľÉ usľłľovľľrł
9.l Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jej zverejnení.
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9.2 Neoddeliteľnou súčastbu tejto zmluvy sú:
Pľíloha č. 1: Kópia čiastočného listu vlastnícVa č,. 440.
Prílohaě.2: Zmluva o ziadenivecného bľemena
Príloha č. 3: Mapa s náěrtom rozsahu budúceho vecného bremena
Yďahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva qýslovne neupravuje, sa
riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zźlkonnika a ostatných platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
V prípade, že ktorékolŤek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným
štátnym orgĺínom z akéhokol'vek dôvodu pľehlásené za neplatné, nedostatóčne určité
alebo nevykonatelhé, zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy
takúto neplatnosť, nedostatoěnú uľčitosť alebo nevykonatelnosť takým spôšobom, aby
bol zmysel tejto zmluvy naplnený.
AkékolŤek zmeny zmluvy a jej príloh je možné vykonať výlučne na základe písomnej
dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnýni
stľanami.
Zmllva je vyhotoveĺrá v 4 (slovom: štyľoch) rovnopisoch, pľičom Budúci povinný obdrží
2 (slovom: dve) vyhotovenia Budúci opľávnený obdrží 2 (slovom: dve) vyhotovenia po
podpise zmluvy zmluvn;ými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú' že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzęná, túto zmluvu
uzatvorili nazáklade ich slobodnej vôle, zmluvanebola lzatvorenáv tiesni azanźlpadne
nevýhodných pođmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlásu ju
podpisujú.

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

V Miloslavove, dňa.łł..7. ;..... zotg

Budúci povinný z vecného bľemena

Budúci oprávnený z vecného bremena _
Ing. Jozef V ozár, konateľ :
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Úľad geodézie, kaľtografie a katastra Slovenskej Í€flůliky

vÝľls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTÍ

Okes

Obec

Katastnílne územie

108

508098

837628

Senec

Miloslavov

Miloslavov

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Údaje platné k

18.9.2019

l0;53:49

16.9.2019 18:00:00

Výpis je nąouäteľný na právlle úkony

rÝpIs z LIsTU WAsTNÍcTvA č. 4o
čnsľoÓ,ľÝ

čĺsŤ A: }ví.dIETKoVÁ FoDsTATA

Paĺcely regisEa,,Cu eviđované na katastrálnej mape

Počet parciel: 1

ostatné PARCELY registra,,C'' nevyžiadané.

Legeĺrda

Spô sob vwźiv aĺia p ozemku

22 Pozemok, na ktoľom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, polhá
cesta, chodník, nekľýé parkovisko a ich sičasti

Druh chránenej nehnutelnosti

501 Chĺánenávodohospodárska oblasť

Spoločná nęhnutelnosť

l Pozęmok nie je spoločnou nebnutel'nost'ou

Umiestnenie pozemku

2 Pozemok je umiestnený mimo zasüavaného úzęmia obce

STAVBY nevyžiadané.

Druh
právneho
vďahu

Iné údaje:
Bezzápisa

Umiestnęnie
pozemku

2

Spoločná
nehnutelhosť

1

Druh chránenej
nehnutelhosti

501

Spôsob
v3ržívania
pozemku

22

Druh pozemku

Zasüwanáplocha
anádvorie

Výľnera v
rfi

130&

Paľcelné číslo

477|t

čłsŤ B: MÁśiTNÍCI A NÉ opnÁuľg}.TÉ osoBY z PRÁVA K NEHNUTEĽNosTI

Izl0



SpoluvlasürícĘ
podiel

Ut

Titul nadobudnutia

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodęniä, rodné číslo / IČo / Iný identiťrkačný údaj

oboo Mloslavov, Mloslĺvov 181, Mloslrrvon Psč 9o0 42, SR' Ičo: 3u948

Poradové
číslo

1

Vlastnĺk
Počet vlastníkov: l
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KUPA V 30606/96
KUPA V 3060s/96
Y l 692/97 -zámenná zmluva
Y -2429 / 97 -Darovacia zmluva
Kúpa V-l660i98 -l l5198
Kúpa V-l661/98 -116/98
y -2153 /98,v -2154/98,2l88l98,zl90l98 -k paľc.č'4 19
y -2l 86/98 -k parc.č'443 / l 6
9 l oPP -LH/ 9 8 -k parc.č,.443 / |
Kúpa V l540l99
Zámęnav 1962199
Žr.vyst'ĺ.zzz5/97-Be
DarY 1145/00
Dar V-1871/00
Dar V-1890/00
Listina OU 25l20OO
Kúpa V 2050/00
Kúpa V 205ll00
Dar V l l47 /02, GP č.|212000-2
DarY-1329102
Kúpa V l843l02
Daľ V l 982/02, GP č.16/Ż002, 17 /2002
Dar V 3830/02
Y 736/03-dar
DarY 3985102
Delimitačný protokol v zmysle zákoĺač:.416/200l Z.z.
Daľ V l57ll03' GP č.l58/02
Dar V 2808/03, GP č. 5212003
Dar V 281l/03
Kúpa V 3048ĺ01, Gp č' 15/03
Rozdelenie HZUO
Dar V 3660/03' Gp č. 43103
DarY 3562103
Kúpa V 219ll03 zo dňa 5'8'2003
Dar Y -2133 /2004 zo dňa 8.9.2004
Rozhodnutie oU č,. 21-1528/2005
Rozhodnutie oÚ č. 22-1529/2005
DarY 2706105 zo dňa l9.7.2005
Rozhodnutie obvodného lesného úradu v Bratislave č). 051357 II-BA 3
DarY 8'7'7/2006 zo dňa 3l'5.2006
Daľ V l 135106 zo día 20.3.2006
Rozhodnutie oÚ č,. 55-2042/2006
DarY 4125106 zo día20.9.2006
v- l8l8/06 dar zo dňa l8.5.2007
v-l817/06 zámęĺrĺá zmluva zo día 18.5.2007
Zämęnná zmluva y-5l9l07 zo dřla 10.5.200'|
Rozhodnutie o vyňatí č,. 142912007lFr. zo dňa 9.7 .2007
Kúpna zmluva v-3144l07 zo dřla ll.7.200'7
Zż165/07 - Rozhodnutie zĺ.39-2066lŻ007 o určení sírp.čísla zo dňa 28.6'2007, geom.pl'č. 10012004 -v.z.489/07
Darovacia zmluva Y-4370/07 zo dňa 10.3.2008
Darovacia zmluva v-l47l08 zo día25.4.2008
Daľovacia zmluva V-6815/07 zo dňa 19.6.2008
Rozhodnutie o určení súpisného čisla 22-547 12009 zo ďńa 23.3.2009, Z-l020/ 09
Darovacia zmluva V-3357109 zo dň,all.9.2009
Darovacia zmluva V-3358/09 zo dřla29.9.2009
Zttmenná zmluva v-3359/09 zo dňa l.10.2009
Daľovacia zmluva v-4590l09 zo día2.12.2009
Darovacia zmluva v-l577l10 zo dňa 16.04.2010
Darovacia zmluva V - 1625/2010 zo dřla 13.05.2010.
Darovacia zmluva V - 3882/20l0 zo dřla 30.08.2010.
Rozhodnutie o uľčení súpisného čísla Sp. zn.:56-268412010 zo dňa l5'll.20l0' Z5195/2010'
Rozhodnutie o zmenę súpisného čísla 51-1789/2013 zo đřn 16.12.2013, Rozhodnutie Výst.365-25-K-l3-Va zo dňa
30.10.2013, z-6880113
Kúpna zmluva V-308l/l4 zo día12.6.2014
Kúpna zmluva v-60'7lll4 zo dňa 14.1l'2014
Kúpna zmluva v-269ll6 zo dňa 10.2,2016
Kúpna zmluva Y-971ll6 zo dňa 2.3.2016
Kúpna zmluva v-970ll6 zo dňa 'I.3.2016
Kúpna zmluva V-709116 zo día'7.3.2016
Kúpna zmluva v-340li l6 zo dňa 18.05.2016
Kúpna zmluva V-3402l 16 zo dňa 1 8.05.201 6
oznámenię o určení súpisného č:1sla 3 6 -999 / 20l 6 zo dňa 3 1 .3.20 l 6' Z- 199 0 / l 6
Kúpna zmluva v-4|l3l16 zo dňa 6.6.2016
oznámenie o určęní súpisného čísla č. 84-2303/2016 zo dřla23.8.206,Z-5859116
Kúpna zmluva v-l022/z0l7 zo dňa l3.2.20l7
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Zmluya o bezodplatnom prevode v-2575/2017 zo día26.4.20|7
Kúpna zmluva v-5l41l2017 zo dňa27.6.20l'7
Kúpna zmluva v-8176l201'7 zo dňa 19.l2.2017(ĺap.č' l33l75)
omámenię o určení silp' č:. 12-704120|8 zo dňa 0l. 02' 2018, pod|'aZ-1090/2018 zo dňa 2l. 0z.2018 (p.v. z.
37412018)
Zźrĺęrná zĺnluva podľa V-5986/20l8 zo día 26. 07 ' 2018
Kúpna zmluva podľa V-6903 /2018 zo dňa 12. l0' 20l8
Kúpna zmluva podľa V-2020/20l9 zo dňa 10. 05.2019
Krĺpna zmluva podľa V-5579 /2019 zo día 26. 07 . 2019
Kúpna zmluva podľa V-5580/2019 zo đřLa26.07.2019
Kúpna zmluva podľa V-5581/20L9 zo đřn26.07.2019

Iné údaje

GP
Gp
GP
Gp
Gp
Gp
GP
GP

GP č. l3987836-5lg',| -ll5/98
GP č'5/99
GP 4/99
GP č.l3987836-28/97
Stavba na p.č.1 naLY 2
gp č,.6199
GP č. 5/00, obýný dom na LV 906
GP č.4l/2o0|

č.I/200I
č,.2612000
č.2l/200l
č,.45/Ż005
č,.712006
č.4912006
č,.126/2006 zo dňa 30'l I.2006
ć. l 10/2007 zo día Il.6.2007

z2164107 Rozhodnutię 2-206512007 zo dňa 28.6.200'1o mršęní súpisného čĺsla - v.z. 488/07
Z 2o'74l07 - Šľ'ns -ýmaz č.108/l 192/05 zo đňa 19.6.2007 zál práia V 2308/05, ýmaz l08l|17 /04 zo dńa
19.6.2007 zál.právav 2215/04 - v.z' 490/07
Nájomná zmluva zo dňa25'7.2007 na pozemok na parc.č. l7718 v prospech T-mobile Slovensko, a.s., (Čo: 35 705
019) na dobu od 1.8.2007 do 31.7.2027,N-14/07
GP č. 19/2006 zo dia24.l0.2006
GP č,' 47612007 zo dňa17.10.2007
GP č.203/2007 zo dřn5.3.2007
Rozhodnutie obvođného pozemkového úľadu č.605/2008/Fľ. zo dřĺa3.12.2008 o zmene druhu pozemku, R-ll42l08
Rozhodnutie obvodného pozemkového úradu č. 2006/l903-Gal zo dňa 5.10.2006 o zlnene druhu pozemku, Z-
3201/06
GP číslo 3/2010 zo dňa 04.08.2010 ( č. overenía l160/2010 ),Z - 5l95l20l0.
Gp č. 614120|I zo dřĺa 23. 9. z0|l, podľa Z-5223/201l zo dňa 2l. ll' 20lI
Gp č' 30/2008 zo dř:.a 3. l0' 2008, podľaZ-5776/20l2 zo dňa12. |2.20|2
GP č. 5 t/20l3n č. oveľenia |283ll3 zo día l3.9.20I3. ZPMZ 1975, Z-5282/l3
GP č.l32ĺz0|3, č. overenia L977ll3 zo dňa 10.|z'z0l3,zPM200l,Z-6880/|3
GP č).26/20|5, č. overenia 222/15 zo dňa 18.Ż.2015, ZPMzl76, ZPM2176,v-1728/15
GeometricĘ plźn č.48 l 20 14, č. overenia 897 /20 l 4 zo dřra 28.5 .20 1 4, ZPM 207 2, v -660 4 / l 5
Geometrický plán č.13/20l6, č' overenia 293116 zo día24'2.2016,ZPM2356'Z-1990l|6
Rozhodnutie č. j. : Výst. 2247 - 1 17 -DL- 1 6B a zo đř.a 23 .6.20 l 6, Z-58 59 l 1 6
Geometrický pláĺ č:. 646/16 zo dřra 13.4.2016, ZPMZ č' 2382, Z-5859/16
GeometricĘ plán č. 1 456 l l 6 zo dńa l 4.7 .201 6, ZPMZ ć. 243 6, v -9 468/ l 6
Geometrický plán č. 261 4 / 20 l 6 zo ďř.a 24'l l .Ż0l. 6, ZPMZ č. 25 40' v -23 5 6 /20 |7
GeometricĘ plán č. 168120l'7 zo día7.2.2017,ZPMZ č. 2581' z-l445/20l7
Rozhodnutie oU-sC-PLo-z} l 7 / 445Ż zo dřn 223,20 1 7, Z-2l 5 5 / 2017
GeometricĘ plán č:. 963 l20l7 zo dřra Ż9.5.20 L7, ZPML č. 2639, y -53l 6/2017
Gp č. 1651/2017 zodńazl.09'2017 (ZPMZč).2705),podľaY-284l20l8 zo dňa20. 02.2018(p.v.z.2l4l20l8)
Gb č' 2509/2017 zo ďía 18' 12.20l'7 (ZPMZ č. 281 l)' poďľa Z-I08l20l8 zo dňa 05. 0l. 2018 (p.v. z.257l20L8)
Gb č,.2Ż0912017 zo día 15. ll.2017 (LPMZ ě.2789),podľa 2-1090l20l8 zo dňa 2l. 02.2018 (o.v.z.374120|8)
Gb č,. 19612018 zo dňa |2' 02. 2018 (LPMZ č). 28Żl), podľaY-2621l20l8 zo dňa 16. 05. 2018
Gp č,. 62812018 zo dňa 12.04.2018 (ZPMZ č.2877), podľaZ-2520/20I8 zo dňa 07. 05. 2018
Gp č' 881/2018 zo dňa 16. 05. 2018 (ZPMZ č'289l)' podľa V-5986l20I8 zo dřn26.07. 2018
Pľávo vsfupu, prechodu peši a prejazdu všethými osobnými a nákladnými motoroými vozidlami a inými spôsobmi
a prostriedkami v neobmędzęnom rozsahu cez pozemok parc' č. 133/350 a l331500' l33/50l, 133/50Ż (Gp 1464/18)
v prospech každodobého vlastníka pozemkov (novovzniknuté pozemky parc' č' lBla$ p9dľlGp č. 88l/20l 8 zo
dňa 16.05.2018, ZPMZč,.2891'pođľaV-5986/2018 zodřla26.07.2018)'pod1'aY-7773l2017 zo dňa09. |0.201'|
Gp č.k. l 464 l l 8 zo día 23 .0'| .20 l 8, ZPMZ 27 5 5, R- 1 390 l 20 | 8
Rozhodnutie oU sc PLo č. 20l8/l3708ĺHan zo dňa 22. |0.2018 o zmene druhu pozemku, podľa R-l8l5/2018 zo
dia23.10. 2018
GeometricĘ plán č' ov. l390/2018 zo día 1Ż.0'].2018,ZPMZ č.2634 k V-7355l20l8

PoznámĘ

Bezzápisu.

421,,0



K nehnutelhosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Tiťul, pľiezvisko' meno, rodné meno / Názov
Mięsto trvalého pobyfu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo /IČo / Iný identifikačný údaj

Poľadové
číslo

Správca

Nájomca

Iná opráwená osoba

Titul nađobudnutia _ nepriradené

G.PL.42/9 t,KOL.R. VYST .1 1 5 1 I 92

G.PL 42/91-I-4,ZOZNAM

ZOZNAM

v 1085/93

GP 64-6/94 -16/94

Rozh.l2/1995

ROZH.KU 202-R-16/95

DarY 4447103 zo dřla9'2.2004

DarY 4448103 zo dňa 18.3.2004

Vecné bremeno na p'č.355 14 v zmysle & 23 ođs. 5 zák' č,.

182/93 -práv o uźiy aĺia pozemku vlastníkmi bytov evidovaných na Lv l23 5

ROEP

ROEP-5/05

y-18l7/07 zámeĺná zmluva zo ďřĺa 18.5.2007

Iné údaje - neprirađené

NA P.C.298/3 BTID. ATU.

PozemĘ v užívani pol'n.org. -v|.č.75,752,758

GP 13987836-5/96-4

Právo prechodu na parc.č.43l/l8 vymaćęné naLY 62l
Gp č:.99/2003

Gp č. 31/03

Gp č,.3012002

Bytoqý dom na Lv 1235

Bytovka naLY 1326

GP l/05

Gp č,.32-2004

5zl0

K nehnutelhosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Titul, priezvisko, meno, rodné męno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniá' rodné číslo / ICo / Iný identiÍikačný údaj

Poradové
číslo

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dáfum narodeniä, rđdné číslo /IČo /Iný identiťrkačný údaj

Poradové
číslo



GP č. 58/2004

Gp č.13/2003

Gp č.31437966-37/2006

Gp č.160/2005

GeometricĘ plán č' 56/2005 zo dňa 19.8.2005

GP č' l90/2008 zo dňa 2Ż.10.2008

GP č' 162/2007 zo día 15.l0.2007

ČłsŤ c: Ťĺncrĺy

Obsah

Záložné právo v zmysle &l5 ods. l záĺk. l82l93 Z.z. v nĺęĺi
zäkona l5l/9l Z.z. v prospech ostatných vlastníkov byov a nebytových priestorov

Vecné bremeno na p.č'35513 v zmys|e & 23 ods. 5 zát<.č,.182l93-právo užívania pozemku
vlastníkmi býov evidovaných na Lv 1326

Zä|ožnÉ: právo na nájomný býoý dom so s.č. 404 stojaci na p.č;. l/2 v prospech Ministerstva
ýstavby a ľegionálneho rozvoja SR podľa v 4808/05 zo dřla 4.4.2006

Ztiožĺlé právo na nájomný bytovy dom so s.č' 404 a pozemok p.č:. ll2 v prospech Šĺátneho
fondu rozvoja bývania (3174954Ż) podľa V 1 8 1 ó/06 zo dňa 1 0.1 0.2006

ZáIožnépľávo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta 8' Bratislava, IČO
31749542 na zabeąećenie úveru č. 108/1 192/2005 na nájomný bý s.č. 999 nap.č,.286/24
podl'a zmluvy V-4468106 zo dř.a6.2.200,1

Zálożné pľáyo v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B,
Bratislava,IĆo:3l751067 na zabezpečenie úveru č. 03I4-PRB-2005/Z na stavbu byt. domu,
s.č. 999 nap.č,.Ż86124 podľa zmluvy v-4469/06 zo đía24.5.2007

Vecné bremeno - právo uloŽenia a vędenia elektrickej prípojky na pozemkoch parc.č.432lI,
parc.č:. 43212 a paŕc.č. 436/l a právo vsfupu avjazdu cez pozemok pg1c .č,' 432ll rtak a\o je t9
vyznačené na geom. pI. č:.6412008, v pľospech Telefónica 02 Slovakia, s.ľ.o' (lCo: 35848863)'
podľa V-8475l08 zo dňa 6.2.2009

Vęcné bľemeno - priznanie práva uloŽenia inžinierskych siętí vo vyznačenom rozsahu podľa
Gpč:.6|4/2017 zo día23.9'20ll na paľc' č.477/l,500/82,500/98 v prospech ZSE
Distribúcia, a. s', Bratislava, podl'a Z-522312011 zo dňa 21. 11.2011

Vecné bľemeno_právo prechodu pešo a pĘazdu motoroými a nemotorovými vozidlami "in
rem'' cez pozemok parc.č. l07 /2 v prospech vlastníka pozemku parc' č. 10ó/l 

' 
podľa V-

1233 /2012 zo día 24. 4. 2012

Vęcné bľemeno- právo zriadenía, uloŽenia, íživania, prevádzkovania, údržby' opravy' úpravy,
rekonštrukcie, modęmizácia a akékolŤek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby na
časť zaťaženej nęhnutelhosti v rozsahu vyznačenom v GP č.102212013, úľadne ovęreného
Správou katastra Senec pod číslo 32212013 zo dńa20.03.20l3 a povinnosti sĘieť vstup,
přechod aprejazdpeši, motoroými a nemotoroými dopľavnýĺni prostľiedkam1strojm! a
mechanizńami na cęlú zaťażęĺíl nęhnuteľnosť pozemĘ parc.č.ll3,65/I|,lŻl,lz7,420l9,5l4l1
v prospech kaŽdodobého nového đržiteľa povolenia Západoslovenská distribučná,a.s.' BA
(ICo:3636l5l8), podľa v-3864l|3 zo dňa 06.08.20l3

Vęcné bremeno - spočívajúce:
a) v povinnosti poviĺného sĘieť zriadenie, uloženie, vŽivalie, prevádzkovanię, údľžbu,
opľavy' úpravy, rękonštrukcie, modemizácie a akékoľvęk iné stavebné űpravy
elektroenérgetickej stavby v rozsahu vyznačenom v GP č:.1073/2013, č. overenia 137412013
b) v povinnósti povinného strpieť vsfup, prechod apĺejazd peši, motoroqými a nemotorovými
dopľävnými prostrieđkami, shojmi a mechanizmami oprávneným a ním povereným osobám na
celej zaťažeĺej nehnuteľnosti do KN k nehnutęl'nostiam :

pozěąok parc.č. 68/1, paľc.č. l25,parc.č:. 147/40, v pľospech Západoslovenská distribučná,
a.s., IĆO: 3636l5l8, Bratislava, podľa V-8025ll3 zo ďńa24.l.2014

K nehnutelhosti
K vlastníkovi

Vlashíkporadové číslo 1

Vlastníkporadové ěfulo 1

Vlastníkporadové čĺslo 1

Mastníkporadové číslo 1

Vlastník poradové číslo 1

Mastnĺkporadové čfulo 1

Mastníkporadové ěfulo 1

Vlastníkporadové ěfulo l

ýl65tn{k poradové ěfulo 1

6zl0



dňa2.l0.2014

Vęcné bľemeno - k nęhnutelhosti parc.č. l85l94, spočíva:
a) strpieť zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení ĺazaťaženej nehnutelhosti,
b) uŽívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy' úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékol'vek
iné stavebné úpľavy elektroenergetickej stavby a jej odstráneĺie ĺa zaťaž'enej nehnutelhosti,
c) vstup, prechod, prejazđ, peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostrieđkami,
strojmi a mechanizmami cez zaťaŽenű nehnuteľnosť za účlom výkonu povolenej činnosti a
činnosti uvedených v bode a) a b)
v rozsahu vyznačenom v gp č.12/2014 zo dř'a 13'2.2014, v prospech Západoslovenská
distribučná, a.s., BA, ICo: 3636l518, podl'a v-666l/14 zo dňa 6.1l.2014

Vecné bľemeno - k nehnutęl'nostiam pozemkom paľc.č. 408/1, parc.č. 41 1 , spočĺvajúce v práve:
a) zriadenia a uloženia elektroenergeticĘch zaiadęĺina zaťazenej nehnutel'nosti,
b) užívania, prevádzakovania' údržby' opľavy' úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
aĘchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetickej stavby a jej odstľánenia zaťažeĺej
nehnutelhosti,
c) vstupu, prechodu a prejazdu peš, motorovými a nemotoroými dopravnýľni prostriedkami,
strojmi a mechanizmami cez zaťažeĺí nehnutelhosť za účelom ýkonu povolenej činnosti a
činnosti uvedených v bode a) a b) - vecné bremęno špecifikované v bode a), b) a c) sa zriaďuje
v ľozsahu uvedęnom na geometrickom pláne l23/20l, overeného okresným úľadom Senec,
katastgálny odbor dňa 22.l0.2015, podč,.2034/20l5, v prospech Západoslovenská distńbučná
a.s.' ICo:36361518, Culenova 6, Bratislava, podl'a V-8783/15 zo dňa l 1.1l.2015

Vecné bremeno _ spočívajúveho v povinnosti na zaťažeĺej nehnutel'nosti pozemkov parc.č.
l20, parc.č. 125, parc.č. 126/l,parc.č,.426137 strpieť:
a) zriadenie a uloženie elektroenergeticĘch zanaďęni v rozsahu vyznačenom v GP č.12l/2015
(uradne overený oU sC dńa l.2.2016 pod.č.87/16)'
b) užívanie' prevádzkovanie, údržbu, opravy' úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékol'vek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby ajej odsĺánenię v rozsahu vyznačenom v GP
č;|2!2015 (riradne overený oU SC dńa |.2.2016 pod.č.87/l6)
c) vsfup, prechod a pĘazd peši, motorovými a nemotoroými dopľavnými prostľiedkami,
strojmi a mechanizmami oprárłreným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v bode a) a b),
v pľospéch Západosioveiiská distribučná, a.s., IČo: 3636l518, Čulęnova 6, Bratislava, podľa
v-4l02/|6 zo dřn 10.6.2016

Vecné bremeno - spočívajúceho v rozsahu vyznačenom GP č.l75-l/20l5 (úradne oveľený oU
SC dňa 6'll.2015 pod č. 2072/Ż015) sĘieť:
a) aiadenie a uložęnie elektroenergeticĘch zaĺiadęni
b) užívanie, prevádzkovanie, údrŽbu, opravy' úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékol'vek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby ajej odstránenie
c) vstup, prechod aptejazd peši, motorovými a nemotoľovými dopravn;imi pľostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
uvedenýchvbodea)ab),knehnutęľnostiampozemkomparc.č' 4391130,parc.č.440ll,paľc.č.
500182,
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., IČo: 3636l518, Čulęnova 6, Bľatislava, podľa
v -4404 / l 6 zo dřn 1 6.6.201 6

ZäIožné právo v pľospech Všeobecnej úverovej banĘ,a.s., Bratislava (IČo:3132ol55) na
zabezpećenie úveru č.685/2016NZ na p'č.355/l,355/5 a stavbu s.č.25 na p.č.355/5 podľa
zrnluvy v -7 057 l l 6 zo día 4'8'20 l 6'-7 60/ l 6

Vęcné bręmeno - k nehnutelhosti pozemku ľeg C paľc.č. 480/89 spočívajúce v práve:
a) aiadenia a uloženia elektroenergetických zariadeĺi,
b) užívania, prevádzkovania, údržby, opravy' úpravy, rekonštrukcię, modernizácie a
akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetickej stavby ajej odstránenia,
c) vstupu, pľechodu a pĘazdu peši' motoroými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
sĘmi a mechanizmami za űčelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a
b).
Vęcné bręmeno uvedené v písm. a) a b) sa vzťahuje na Žaťażenű nehnutel'nosť v rozsahu
uľčęnom v GP č.339/2015 zo dňa 7.l2.20l5 úradnę overęného OUSC, katastrálny odboľ dňa
1 8. 1.201 6 pod č.20ĺ2016.
Vecné bremeno uveđené v písm. c) sa vzťahuje na celú zaťažęní nehnuteľnosť, v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s., ICo: 3636l518' podl'a V_6699/16 zo dř:n 14.9.20|6

Mastník poradové číslo 1

Vlastnlkporadové číslo 1

Vlastník poĺadové číslo 1

Vlastníkporadové ěíslo 1

Vlastník poradové čfulo l

Vlastnĺk porađové ěíslo l

Vlastnlk poradové číslo 1
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Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti sĘieť na parc. č.407/|' 41l,4l'7,4l8:
a) zriadenie a uložęnie elektroenergeticĘch zariadení v rozsahu stanovenom v GP č. 8lĺ20|6
(úradne overený OU Senec día22'4'2016 pod č. 706/16).
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opľavy' úpľavy, rękonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby ajej odstránenię v rozsahu stanovenom v GP č.
8!2016,
c) vstup, prechod a prejazd peši, motoroýni a nemotorovými dopravnjĺni prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným za účęlom výkonu povolenej čiĺrnosti uvedenej v bode a)
a b), v prospech Západoslovenská distribučná, a. s', ICo 3636 l 5 l 8, podľa V-8378 / 16 zo dřn
l 1 . 10.2016

Vecné bľęmeno - spočívajúce v povinnosti sĘieť:
a) zriadenie auloženie elektľoenergetických zaĺiadęĺiĺazaťaženej nehnutelhosti
b) uŽívanie, prevádzkovanie, íldržbu, opravy' űpravy, rekonštrukcię, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby ajej odstránenie
c) vstup, prechod aprejazdpeši, motorouými a nemotorovými dopravnými prostńedkami,
strojmi a mechanizmami cęz zat'aŽeni nehnuteľnosť za účęlom výkonu povolenej činnosti a
činností uvedených v bode a) a b), (vecné bremeno v bode a) a b) sa vďahuje na časť zaťażenej
nehnutelhosti v rozsahu vyznačenom v GP č.62/2016 zo dř:n23.3.20l6, úradne overený oU SC
č,.673/16 dńa 14.4.2016. Vecné bľemeno v bode c) sa vzťahuje na celú zaťaŽeníl
nehnuteľnosť),zaťaźeĺé nehnutel'no-sti: pozemĘ pagc.č. 500/13 a parc.č. 500/&2, v prospech
Západoslovenská distľibučná, a.s., ICo: 3636l5l8, Culenova 6, Bratislava, podl'a V-7561ll6
zo dňa 12.10.2016

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti ĺazaťaženej paľc. č. 440/2,440/3,442,469/3l
sĘieť:
a) zńadenie a uloženie elektľoenergetických zariadení v rozsahu určenom v GP č. 16l/2016
(úradne overený oU Senec dřĺa l4.7.2016)
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy' úpravy, rekonštrukcie, modernizácię a akékoľvęk
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby ajej odstránenię v rozsahu vyznačenom v GP č.
161/2016
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a męchanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosJi a činností
uvedených v bode a) a b) v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Ico 363615l8' podľa
v -9468/ 16 zo dřla 25.l0.20l 6

Vecné bręmeno spočívajúce v povinnosii sĘieť na parc. č. 185/94:
a) zriadenie a uloženie elektroenergeticlcých zariaďeĺi na zaťaŽeĺej nehnutelhosti,
b) uŽívanie, prevádzkovanie, údržbu, opľavy' úpravy' rekonštrukcię, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby ajej odshánenie,
c) vstup, prechod a prĄazđ peši, motorovýnni a nemotoľovými doprav. pľostriedkami, strojmi a
mechaznizmami ęęz zaťažeĺ'6 nehnutelhosť za účelom výkonu povolenej činnosti uvedenej v
bode a), b), (vecné bľęmeno v bode a), b) sa vďahuje na čaqť zaťażenej nehnutel'nosti v
rozsahu vyznačenom v GP č. 29-112016, úradnę overený oU Senec pod č,. |477/16 zo dřĺa
|9.7.2016 a vecné bremęno v bode c) sa vďahuje na cęlú zaťažsĺ'ú nehnutelhosť) v prospech
Západoslovenská distribučná, a' s.,Ico 3636l5618, podľa v-1024812016 zo dňa 30.1 l'20l6

Vecné bľemeno spočívajlice v povinností sĘieť ĺazaťažeĺej parc. č. 120,126l|,426/24:
a) zriadenie a uloženie elektroenergeticlcých zariadęĺiĺa zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu
uíč.no- v geometrickom pláne ĺ.Źstĺzols zo dńa lz.l0.2ol6,úňdne overeného oÚ Ko
Senec dňa Ż4.l1.2016 pod č,.2614/2016,
b) užívanie, prevádzkovanie, údľžbu' opravy' úpravy, rekonštrukcie, modernizácię a akékol'vek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby ajej odsľánenienazaťażenej nehnutelhosti v,
rozsahu uľčenom v geometrickom pláne č,' Ż6812016 zo dř.a l2.l0.20l6, úradne ovęręného oU
Ko Senec dnaŻ4.11.2016 pod ě.261412016,
c) vshrp, pľechod aprejazđ peši, motorovými a nęmotorovými dopr. prostriedkami, strojmi a
mechanizmami oprávneným za ličelom ýkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bodę
a) ab) cezzatažęĺíl nehnutelhosť v celom rozsahu
v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., ICo 363615l8, podľa Y-2356l20l7 zo dňa
12.4.2017

V zmysle znenia $ 1l a $ 43 Zálkonač.25ll20l2Z.z. zálkonao energetike a o änęne
niektoých zákonov sa k pozemku parc' č. 158/5 (novovmiknuý pozemok z pôvodnej paľc. č.
l052, podľa GP č,.8l20l4 zo día243'20L4, ZPMZ 2033E, č:. ov. 592/20l4,y-2575/2017,pvz
339l20l7)znad'uje vecné bremeno zo zźlkoĺa zodpovedajúce právu vstupu na uvedené
pozemky v ľozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti a v práve zriad'ovať na
uvedených pozemkoch elektrické vędęnia a elektroenergetické zariadęnie distľibučnej sústavy,
v súlade s GP č. l0'I3/20l3, č. ovęrenia 1374/2013 zo día 14.10.2013, z dôvodu obmedzenia
vlastníckęho práva k pozemkom vybudovaním elektroeneľgetických zariađeni distribučnej
sústavy, v prospech vlastníka tohto elektroęnergetického zaiadenia, spoločnosť
Zápađoslovenská distribučná, a.s., Culenova 6, 8l6 47 Bratislava,Z-6519/13

Vlastník poradové číslo 1

Vlastník poradové číslo 1

Vlastníkporadové číslo 1

Vlastníkporadové ěíslo 1

Mastnĺk poradové číslo 1

Vlastník poradové číslo 1
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V zmysle znenia $ 1l a $ 43 Zákoĺaě.25l/20l2Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektoých zákonov sa k pozemkom parc. č.477/1,500/97,500/98 znaďuje vecnébremeno zo
zźtkola zodpovedajúce právu v9tqPu na uvedęné pozemĘ v rozsahu nevyhnutnom na ýkon
povolenej činnosti a v práve zriaďovať na uvedených pozemkoch ęlękĺické vedenia a
elektľoenergetrcké zańadenie distribugnej sústavy, v súlade s priloŽeným geometrickým
plĺĺnom č,.319/2016' č. overenia 168/2017 zo dř:.a7'2.2017,ZPMZ2581,pvz38312017'z
dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemkom vybudovaním elektroenergetických
zať.adeni distribučnej sústavy, v prospech vlastníka tohto ęlektroeneľgetického żanadenia,
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulęnova 6:816 47 Bratislava,ż-
1445/20t7

Vecnébremenocezparc. č,. l?l,l22, l27,1Ż8l|4, l28/l5'128/50,13l/3 spočívajúcev
povinnosti sĘięt' na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom geomeirickyrm
plánom č,.50l20l7, ovęľęnom oU Ko Sęnec zo dřn29.5'2017, pod č. 9$r20n ako kbridor
vecného bremena:
a) zĺiadenie a uložęnie elektroenergetických zariadeni
b)užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy' úpravy, rękonštľukcie, modernizácie a akékol'vek
iné s?vebné úpravy elekÍ^ľoenelgetickgj _s!ay!y ą jej odstránenie, v prospech ZápadoslovensĘ
distribučná, a. s., IĆo 363ól5l8, podl'a V-53l6/2017 zo dřr-26.6.ź01Ť

Vecné.-bremeno - pľávo spočívajúce v povinnosti strpieť nazaťažeĺej nehnutelhosti v ľozsahu
Yy?ł?q^el9ľ .c.-eoĽe{9Ęýľ !Ę!gŁč, 52/20l? , oveľený oU Ko Senec, katastľálny odbor pod
č,. 54912017 dňa 07. 04.2017 ZPMZ č.2610, k pozemkom registra ''C'' parc. č,. l7O/23,514/2
a) zriadenie a uloženie elektľoenergeticĘch zariadeĺi
b)užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy' úpľavy, rękonšfrukcie, modernizácie a akékol'vek
iné stavebné úpravy elektľoenelgetickej stavbyäjej odstránenie, v pľospech Západoslovenský
distľibučná, a. s., Bratislava lCo 3636l5l8, podl'a v-6315/2017 zo aĺďzs' 08' 20l7
Vecné bręmeno-povinnosť strpieť na zať ažeĺý ch pozemkoch
- umiestnenie L Prevádzku _Ply^n^ov_o|u_ y 19zsahu uičęnom v Gp č. 9/2017 (úradne overený oÚ
Senec, katastrálny odbor !ňą 03. 04' 2017 pod č:. 52ll20l7, iPMz č. 2603)
- vltup 9.s9b a vja1d y97idiet z dôvodu údľžby, opľáv a rękonštrukcię plynóvodu k pozemkom
regi-|tľa_''C''^p_aĺc č,:409ll,43l/16, v prospech SPP_dishibúcia, a.s., Bľátislava IČCj: 35910739,
podl'a V-8 l28 /201'7 zo dňa 04. 12. 2017

Vecné bremęno:
a) zriađenie a uloženię elektroenergeticĘch zaiadęní
b)užívanie, pľevádzkovanie, údrŽbu, opravy' úpravy, rekonštrukcie, modeľnizácie a akékoľvek
iné stavbné úpravy elektroenergetickej stavby đich odstnĺnęnie
c) v9tup, prechod.a prejazd peši, motoľovými a nęmotoľoqými dopravnými prostriedkami,
.!.oJ-Ti a mechanizmami opráwen:hn za účelom výkonu p-ovolenôj činńostiuvędených v bode
a)ab)
11!9^z9T9!-parc.-č. 158/5 vĘr_ospech Západoslovenská distľibučná a.s. QČo: 3636l518), podľa
v-9486/20l7 zo dňa 30.l.20l8

Vec.né bręmeno-k pozemkom ľegistra "C'' parc. č. 125, 12611, 148ll7,148/58,l48/5g,
spočívajúceho v práve:
a) zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadeĺí na zaťaŽenej nehnutęlhosti v rozsahu
určeĺom v geometrickom pláĺe č.-002^-l Ępl7 z2 dřn22.08.2017 úradne overeného okľesným
ýradom Senec, katastrálny.odbordňa2l.09.2017 podč' 165l/2017,(ZP\IZč,.2705),
b) užívania, prevádzkovania,űdržby, opravy' riprávy, rekonštrukcie, modernizácie á'
akýchkoľvek.iných stavebných úprav elektroenergeiickej stavby ajej odstránenianazaťaženej
nehnutel'nosti v rozsahu určęnom v geometrickoń plánďč. 002-l/žď17 zo dňa22'O8.20l7
úradnę overeného okľesným liradom Senec, katastrálny odbor ďřlaŻl.09.2}17 pod č.
1651/2017,
c) vstupu, prechodu a pĘazdu pešĹ motoľo\.ými a nemotoroými dopravnými prostriedkami,
stľojmi a mechanizmami opľávneným za účelom výkonu povoienej činnostj a činností
qye{ený^c! y !g4ę a) ab) cezzaťažęĺí nehnutelhosť v celom rozsähu, podl'aY-284/20l8 zo
dňa 20. 02.2018 (p.v. z'2l4l20l8)
V zmy'sle znenia $ l 1 a $ 43 Zákoĺa č.251/20].2 Z. z' o eneĺgetike a o zmenę zákonov sa k
Ę9?e,ľs9- regjstra'''Cu p?!9.^č.f}3!1 (novovzniknuté pozeniiry parc. č' l33l3, podľa Gp č.
881i2018 zo dňa 16. 05. 2018, ZPMZ č,.289l, podľa V-5986 /żoi8 zo dř'a 26. o?. zot s),
l331358 zriaďuje vecné bremęĺo zo zákoĺa-zodpovedajúceprávu vstupu na uvedené póżemky
v rozsahu nevyhnutnom na výkon'povolenej činnosti a v prráve znaďoiať na uvedenýôh
pozemkoch elektrické vedenia a elektroeĺeigetické zariađenie distľibučnej sústavy, í súlade s
Łtloľ1ý^T'ceometrickým plánom č. lll/2017, č. overęnia 25}912017 zo-día 18.'i2' 2017,
ZPMZ281l, z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemkom vybudovaním
elektľoenergetických zariadeni distribučnej sristavy, v proipech vlastníka tohto
ele_ktľo-en_erget!9kelo zariadenia, spoločnosť Zápađoslóvenśká distribučná, a. s., Bratislava IČo
36361 5 l 8, podľ a Z-108/20 l 8 zo dňa 05. 0 l. 20 1 8 (p. v. z. 257 /2018)

Mastník poradové číslo 1

Vlastník poradové číslo 1

Mastníkporadové ěíslo 1

Mastníkporadové čfulo 1

Vlasbík poradové ěíslo l

Mastnlkporadové číslo 1

Vlastník poradové číslo 1
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Vecné bremeno-právo spočívajúce na zAťaźenej nehnutel'nosti v rozsahu r/yznačenom v GP č.
|45/2017 (úradne oveľeni' okľesným riradom Senec dňa 12.02.2018 poaŁ. salzol},ZPMZ
č,.2821) sĘieť:
a) zriadenia a uložęnie elektroeneľgetických zariadeni,
b) uŽívanie, prevádzkovanie, údržbu, opľavy' úpľavy, rekonštrukcie, modemizácię a akékolŤek
iné stavebné úpravy elektľoenergeticĘch zariadení a ich odstránenie k nehnuteľnostiam
pozemkyregistra''C''paľc. č. l21,l22, l31l3,133/75 vprospechZápadoslovenskádistribučná,
a.s., Bľatislava ICo: 3636l5l8, podľa v-262|/2018 zo día 16. 05. 2018

Vzmysleznenia$ ll a$43 Zálkonač).25ll20|2Z.z'oenergetikeao złneĺezäkonovsak
pozemkom registra ''C'' parc. č:' 133/3 (novovzniknuté pozemĘ parc' č. 133/3, podľa Gp č.
881/2018 zo día 16.05. 2018' ZPMZ ć' 289l, pođľa V-5986 /20|8 zo día 26. 01.2018),
133/358, l58/5 zriaďuje vecné bremęno zo zákona zodpovedajúce právu vstupu na uvedené
pozemky v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti a v práve zriađ'ovať na
uvedených pozemkoch elęktńcké vedenía a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy,
v súlade s priloženým geometrickým plánom č.252-2/2017, č. overenia 628/2018 zo dňa 12.
04. 20l8, ZPMZ 2877, z dôvodu obmędzenia vlastníckęho práva k pozemkom vybudovaním
elektroenergeticĘch zariadeni distribučnej súStavy, v prospech vlastníka tohto
elektroenergetického zariadenia, spoločnosť Zápađoslovenśká distľibučná, a. s., Bľatislava IČO:
3636l518' poď\'aZ-2520/2018 zo dňa 07. 05. 2018

Vecné bľemeno spočívajúce v práve :

a) uložiť, umiestniť, zľiađiť, viesť a prevádzkovať vodné stavby,
b) užívania, údržby, opravy' odstránenia, rekonštľukcie, modernizácie vodných stavieb'
c) vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopľavnými prostriedkami,
strojmi a męchanizmami oprávneným za účelom uloženia, prevádzkovania,vyużívania,
kontroly, opravy' úprgvy, odstránenia, rękonštľukcie, modernizácię, výmeny alebo ridĺžby
vodných stavieb' všetko v rozsahu vyznačenom v GP č. 2212017 (úrane overeným oU Senec
día 12,0'7.2018 pod č. l390/2018) k nęhnutęl'nostiam : pozemok registra C KN p.č. 409/l,
43I/16, v prospech každodobého vlastníka nęhnuteľností ''verejný vodovod HD PE 1 l0 v
celkovej dlŽke 903,44 m"
''Splaškôvá kanaliztrcia+ ČS, kanalizačné potrubie PVc DN300 v dĺzke 970,85 m''
(podľa kolaupačného rozhodnutia č. oU_SC-oSZP/20l7/00l9l8/G-37-VKe(2016/010l55)
vydaného oU Senec, odbor starostlivoszi o životĺé prostredie dňa l8.05.2017),nazttklade
zmluvy o zriadení vecného bremena podľa V-7355 /2018 zo dňa 28.11.2018

V zmysle znenia $ ll a $ 43 Zákoĺač.25ll20l2Z. z. o energetike a o zmene zákonov sa k
pozemkom registľa ''C'' parc. č' 440/1,477ĺl,500/82' 500/98 zriad'uje vęcné bremeno zo
zźkona zodpovedajúce právu vstupu na uvedęné pozemĘ v rozsahu nevyhnutnom na ýkon
povolenej činnosti a v práve zľiaďovať na uvedených pozemkoch elektľické vedenia a
elektľoeneľgetické zariadęnie distribučnej sústavy, v sirlade s priloženým geometrickým
plĺĺnom č. 398/2018, č' overenia 497l20l9 zo đřla 27 . 03. 2019, zPMz 3130, z dôvodu
obmedzenia vlastníckęho práva k pozemkom vybudovaním elęktroenęrgetických zanadeni
distribučnej sústavy, v prospech vlastníka tohto elektľoeneľgetického zanadeĺia, spoločnost'
Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava ICo; 363615l8, podľa Z-30l8l20l9 zo dřla20
05.2019

Vzmysle znenia $ ll a $ 43 Zákonač:.251/2012Z.z.oeĺergetike aozmene zákonov sak
pozemkom registra ''C'' paľc. ć' 133/3,133/453 zriaďuje vecné bremeno zo zákona
zodpovedajúce právu vstupu na uvedené pozemky v ĺozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej
činnosti a v práve zriaďovať na uvedených pozemkoch elektrické veđenia a elekhoenergetické.
zariadęnie distribučnej sústavy, v súladę s pľiloženým geometľickým plánom ě.48512019, ě.
overenia 91312019 zo dňa 23 ' 05 ' 2019, ZPMZ 3187, z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva
k pozemkom vybuđovanĺm elektroenergeticĘch zaĺadeni distribučnej sústavy, v prospech
vlastníka tohto elektroeneľgetického zať.adenia, spoločnosťZápadoslovenská distribučná, a. s.,
Bľatislava IČo: 36361 51 8,-podl'a Z-3591l20l9 ző đĺa 14, 06. ż01g

Mastníkporadové čfulo 1

Vlastnik poradové ěíslo l

Mastník poradové ěĺslo l

ý|65tník poradové čfulo l

Vlastník poradové číslo 1

Výpis je n€pouätelĘ na práwe füony
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Zmluva o zriadení vecného bľemena
podl'a $ 15ln občianskeho ziákonníka v znení neskorších pľedpisov

uzav ĺetá medzi zmluvnými stranami

Povinný z vecného bľemena:
NŁov: obec Miloslavov
Sídlo: Miloslavov 18l
Zastűpená; Milan BaďansĘ, staľosta obcę

ĺČo: 003 049 948
(ďalej len ,'Povinný z vecného bremenď')

opľávnený z vecného bremena:
Názov: DAIYUBIUS F'RCUT' spol. s r. o.
Sídlo: Lipnická 3035/162
Š9tut'{rnyoľgán: JozeťYozár, Ing., konatel'spoločnosti
ICO: 34 148 043
Zátpis v oR: Spoloěnosť je zapisaná v obchodnom registri okľesného súdu Bľatislava I.,

odd.: Sro, vložka č,.12624ĺB
(d'alej len 

',oprávnený 
z vecného bremena")

Zmluvné strany uzavierajű dobrovolhe, slobodne, vážne, bez skutkového a právneho omylu' pri plnej

spôsobilosti k pľávnym úkonom v srilade s $ 15ln a nasl. zźlkonač,.40/1964 Zb. oběiansky zákonník v
znení neskorších predpisov' za nasledovných dohodnuých podmienok túto zmluvu:

čHnok I
Pľedmet zmluvy

l. Povinný z vecného bremenaje qýlučným vlastníkom pozemku - nehnutelhosti zapísanej na Liste
vlastníctva č,. 440 okresného úradu Senec, katastľálny odbor, zalotenom pre okres: Senec, obec:

Miloslavov, katastrá|ne územie: Miloslavov, a to parcely ľegistľa ''C'' evidovanej na katastrálnej

mape ako pozemok parcelné ěislo 477lĺ, druh pozemku Zastavaná plocha anádvoria oýmere
13064 m2, / ď alei len,,Nehnutelhosť povinného"/.

2. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena k ěasti Nehnutelhosti povinného

v prospech každodobého vlastníka nehnutelhosti zapísaných na Liste vlastníctva ě. 1462

Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, založenom pre okľes: Senec, obec: Miloslavov,
katastrálne územie: Miloslavov, a to k parceliam registra ''C'' evidovaných na katastrálnej mape

ako pozemky parc. č. 50312, 507, 469129, 477/l, 503lI5' ktoých je oprávnený z vecného bľemena

qýlučným v lastníkom l d' alej len, J'{ehnutelhosť oprávneného'7.

3 ' obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov schválilo zriadenie vecného bľemena so
základnými podmienkami obsiahnuĘými v Ęto zmluve uznesením č,.82 zo dňa22.08.Ż0l9.

Clánok II
Zrĺadenie vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena zriad'uje ýmto na Nehnutelhosti povinného vecné bremeno, ktorému

zodpovedá právo :

a) vedenia inŽinieľsĘch sietí - vodovodu akanalizácie vráúane šácht, ich űdrźby, qýmeny a opravy'
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b) strpieť pľechod aprejazdza úěelom uloženią údržby, výmeny a opravy vodovodu
akana|izźrcie vrátane šácht cez Nehnutelhosť povinného, v rozsahu a ěasti podl'a geometrického
plánu ě. 116/2018, zo dňa ll.0l.2019 vyhotovitel'a GESI s.ľ.o úľadne overeného dňa 28.0l.2019.

2. Povinný z vecného bremena vecné bremeno zriaďuje a zaväzuje sa strpieť prtĺva zvecného
bremena plynúce a oprávnený z vecného bremena práva vypl1ývajűce zvecného bľemena pľijíma.

3' oprávnený zvecného bremena sa zavłlzuje, že bude prtwa zodpovedajúce vecnému bľemenu
vykonávať tak, aby na Nehnutelhosti povinného nevznikla škoda a aby qýkonom pľáv z vecného
bľemena nezasahoval do práv Povinného zvecného bremena nad nevyhnutnú mieru.

4. Uvedené právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriad'uje ako pľávo in rem aje spojené
s vlastníctvom Nehnutelhosti opľávneného.

5. Pľáva a povinnosti z vecného bremena zriadeného touto zmluvou v prípade prevodu alebo
prechodu vlastníctva Nehnutelhosti povinného alebo vlastníctva Nehnutelhosti oprávneného
prechádzajű s vlastníctvom Nehnutelhosti povinného alebo vlastníctvom Nehnutelhosti
oprávneného na ich nadobúdatel'a.

6. Zmluvné stľany sa dohodli, źe zriadenie vecného bľemena sa uskutočňuje bezodplatne a na dobu
neurčitu.

článolĺ ul
Zmeny v obsahu Zmluvy o zľiadení vecného bľemena a ľĺešenie spoľov zo zmllíry vznĺknudch

1' Zmeny a doplnĘ tejto zmluvy je možrré vykonať len písomným dodatkom po vzájomnom súhlase
zmluvných strán, podpísaným všetĘmi zmluvnými stľanami.

Ż. Spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riešia predovšetĘm dohodou' Ak dohoda nie je moŽná, je
príslušný súd podl'a platného pľávneho poriadku Slovenskej republiĘ.

čHnokIV
osobitné, spoloěné a záverečné ustanovenia Zmluvy o zriadení vecného bľemena

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnou stranou poslednou v poradí, účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení a účinĘ vzniku prźna zodpovedajúceho vecnému bľemenu
nastĺívajú dňom právoplatnosti rozhodnutia okľesného úradu Senec, katastľálny odbor o povolení
vkladu vecného bremena do katastľa nehnutelhostí.

2. Táto listinaje vyhotovená v štyroch ľovnopisoch.

3. Zmluvné strany zmluvy obsiahnuté v tejto listine pľeěítali, s ich obsahombez aĘchkol'vek ýhrad
súhlasia, voěi ich foľme nemajú źiadne námietky' či výhľady, pričom vyhlasujú, že ich uzatvorili
dobrovol'ne, vtlžne, slobodne za všetĘm stranám zrozumiteľných a nie neqýhodných podmienok,
na znak čoho ich vlastnoľučne podpisujú.

V Miloslavove, dňa........ ......... 2019

Povinný z vecného bremena:

oprávnený z vecného bremena:

Ing. Jozef V oztĺr, konateľ ;
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Vlosiník,
(inó opróv. osobo)

odreso, (sĺdlo)

Druh
^^-^*t,.

kódm2

Výmero

ho

Noý stov

Číslo
porcely

m2
od

porcely
číslo

m2
k

porcele
čísĺo

Zmeny

Dieĺ
Druh

pozemku
m2

Výmero

hoKN

porcely

PK

vÝxnz uŕĺĺĺn str. 1

Doterojší stov
lĺslo

PK
vložkv

LV

ovp OV Y tot re ĺstro C KNžnÝ
1 462

Poznómko

Poznómko

503/2 6 1 350 ornó p. 503/2

503/15

4 67'lO ornó p. DANUBIUS FRUCT s.r
Lipnickó 3035/162,

4640 ost. pl. detto
34

.1J506 'r 350

Legendo: kód spósobu vyuŽĺvonio 'l Pozemok vyuŽÍvoný pre rostlĺnnú výrobu olebo pozemok dočosne nevyuŽĺVoný pre rostlĺnnÚ výrobu
34 Pozemok, no ktorom je monipuločnó o sklodovó pĺocho, objekt o stovbo slúŽioco lesnému hospodórstvu

Novonovrhovoný druh pozemku p-č.503/15 možno do kotostro zopísot len no zóklodé doloženĺo rozhodnuiio orgónov ochrony
poínohospodórskej pôdy no jeho odňotí z poínohospodórskej pôdy.

Novonovrhovoné porcely ležio v oreóli BPEJ 0036002, kde 0036002 je kód prísĺušného oreólu-

Geometrický plón je podklodom no próvne úkony, keď Údoje doterojšieho stovu ýkozu výmer sú zhodné s údojmi plotných ýpisov z kotostro nehnuteÍností

Obec
MILOSUVOV

Mopoý
list č Zs_Xvll_24_'ĺ

GEoMETRlcKÝ PuN no rozdeĺenĺe pozemkov
p.č.503/2,l5 o no odlíaŕĺe z PPF

Úrodne overil
Meno:

utsto:

G1-
Úrodne overené podlo Q 9 zókono NR sR č. 21511995
Z'z. o qeodézli o kortoqrofiĺ

Pečiotko o podpis

Dňo:

0kres
Senec

Čĺslo
plónu l 'ĺ6/20l8

Autorĺzočne overil

Meno:

ĺng. Milan ľomóšĺk
Nóležitoslomi o presnostou zodpovedő pŕedpisom

Peěiotko o podpis

Kĺoj
Brotíslovský

Kot.
územie Mĺloslavov

Dňo:

ĺ ĺ .oĺ '20l9

Vyhotoviĺ

Meno:

ĺng.Mĺlan ľomóšĺk
Nové hronice boli v prĺrode oznoč'ené

drev.kolĺkmĺ
Zóznom Podrobného meronĺo (meroěský nóčń) ě.

3073
Súĺodnice bodov oznoč€ných ěísłomi o ostotné meíočské
Údoje sú ulożené vo všeobęcnej dokumentócíi

Vyhotovitef

GESI s.r.o.
Borĺnka 388
Borĺnka
900 32
lČo: 4629949 ĺ

Dňo

ĺl.0ĺ.20l9

i.č. 6.50 - 1997
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