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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
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Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2230
ČIASTOČNÝ

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape
Počet parciel: 1
Parcelné číslo

Výmera v
m²

6024/2

5444

Druh pozemku

Spôsob
využívania
pozemku

Ostatná plocha

Druh chránenej
nehnuteľnosti

37

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

1

Druh
právneho
vzťahu

2

Iné údaje:
Bez zápisu
Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.
Legenda
Spôsob využívania pozemku
37 Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok
Spoločná nehnutelnosť
1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
Umiestnenie pozemku
2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

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

Vlastník
Počet vlastníkov: 1
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov

Spoluvlastnícky
1z3

číslo
1

Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj
Obec Ladice, Hlavná 219, Ladice, 951 77, Slovenská republika, IČO: 38440

podiel
1/1

Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ v Nitre č.2012/00064-PÚ zo dňa 7.2.2012, Z 252/2012
Rozhodnutie Č.j.:OU-NR-PLO-2018/007357, GP č.62/2017, R 190/2018-p.z.82/18;
Uznesenie OS Nitra 10C/300/2012, Z 370/2020-č.z.34/20;
Iné údaje
GP č. 24/2012, Z 2064/2011-p.z.43/2012
LV 3164
Poznámky
Bez zápisu.

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

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

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

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

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

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

ČASŤ C: ŤARCHY
K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

-

Vecné bremeno práva prechodu peši a prejazdu motorových vozidiel cez pozemok p. č. 6394
vo vyznačenom rozsahu v prospech vlastníka pozemku p. č. 6850.

-

Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny ( elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods.4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., IČO:36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č.
350/2018 na pozemku CKN p.č. 5003, 5030, 5079, 5100, 5099, 5719, 5844, 5845, týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka č. 378 na trase Rz Zlaté Moravce Vápenka Žirany. Z-1692/2018-p.z.123/18;

Vlastník poradové číslo 1

Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, podľa geometrického plánu č.
622/2015 na pozemku parc. reg."C" č. 6361, 6362, 6369, 6370, 6372, týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č. 378 na trase Rz Zlaté Moravce - Vápenka
Žirany.Z 2354/2015-p.z.13/2016;
2z3

Vlastník poradové číslo 1

Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č.79/1957 Zb.o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny
(elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods.4 zákona č.251/2012 Z.z.o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO:36
361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, podľa geometrického plánu č.8/2016 na
pozemku parc. reg."C" č. 5002, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka
č.378 na trase Rz Zlaté Moravce - Vápenka Žirany, Z 787/2016-p.z.57/16;

Vlastník poradové číslo 1

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť:
a.) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, a to v rozsahu podľa geometrického
plánu č. 636/2015
b.) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, a to v rozsahu podľa
geometrického plánu č. 636/2015 k nehnuteľnostiam parc.reg.CKN č.6348 v prospech:
Západoslovenská distribučná,a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.V1698/2017-p.z.143/17;

Vlastník poradové číslo 1

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť:
a.) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, a to v rozsahu podľa geometrického
plánu č. 642/2015
b.) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, a to v rozsahu podľa
geometrického plánu č. 642/2015 k nehnuteľnostiam parc.reg.CKN č.6021 v prospech:
Západoslovenská distribučná,a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.V1698/2017-p.z.143/17;

Vlastník poradové číslo 1

Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu peši a prejazdu motorových vozidiel cez
pozemok CKN parc. č. 6043/1, ostatná plocha o výmere 444 m2, CKN parc. č. 6039/1, ostatná
plocha o výmere 686 m2 v celom rozsahu v prospech oprávneného z vecného bremena:
vlastníka stavby-strelnica bez súpisného čísla na CKN parc. č. 6043/2 (LV č.3164).Z 370/2020č.z.34/20;

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
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