Zmluva o zriadení vecného btem ena v prospech tretej osoby
ev. číslo povinného z vecného bremena; 804274008-2-2021
ev. číslo oprávneného z vecného bremena; 288804542100
uzatvorená podľa ustanovení § IS ln a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Cl. I
Z m luvné strany
1.1

Povinný z vecného bremena:

Vlastník;
Správca
O bchodné meno;
Sídlo;
Právna forma;
Registrácia;

Slovenská republika
Ž elezn ice Slovenskej republiky
Klf>mensova 8, 813 61 Bratislava
-"ká osob"
ého súdu Bratislava I, Oddiel; Po,

- P
Štatutárny orgán;
IČO;
DIČ;
IČ DPH ;
Údaje k D PH ;
Adresa pre doručovanie písomností;

•jei^erálny riaditeľ
31 364 501

I

ena je platiteľ D P H
rbhky —Správa majetku ŽSR Bratislava,
iasma bprava ma]etJsu Trnava, Bratislavská 6 /E , 917 02 Trnava

(ďalej len „Povinný“)

1.2

Platiteľ:

O bchodné meno;
Sídlo;
Právna forma;
Registrácia;
Štatutárny orgán;
Zastúpený;

F IN E P Jégeho alej a. s.
Trnavská cesta 6/A , 821 08 Bratislava
Akciová s -'i'
"
Obchodn'j
iu Bratislava I,
Oddiel; Sa,
Predstavenstvo
JU D r. Juraj Hudek —predseda predstavenstva
JU D r. Olga Petkova —podpredseda predstavenstva
Ing. Pavel Rejchrt —člen predstavenstva

ICO;
DIČ;
IČ D PH ;
IBAN;
SWIFT;
Údaje k D P H ;
Adresa pre doručovanie písomností;
(ďalej len „Platiteľ“),

A, 821 08 Bratislava

uzatvárajú nasledovnú Zmluvu v prospech tretej osoby - Oprávneného z vecného bremena,
ktorým je:
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1.3

Oprávnený z vecného bremena:

Názov:
Sídlo:
Právna forma:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
IČ D PH :
Údaje k D PH :
IBAN:
SWIFT:
Adresa pre doručovanie písomností:

H lavné m esto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
M esto
Ing. Arch. Matúš VaUo, prim átor
00 603 481
-n,;
)PH
1582 8453
ej republiky Bratislava, Primaciálne
92, 814 99 Bratislaval

(ďalej len „Oprávnený“),
(ďalej Povinný, Platiteľ a Oprávnený spolu aj ako „Zmluvné strany“).

Cl. II
Ú vodné ustanovenia
2.1
V súlade s ustanovením § 10 zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov vzniklo Železniciam Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) právo
hospodárenia s majetkom, majetkovými právami a záväzkami, Icu ktorým mak už do svojho zániku právo
hospodárenia Železnice Slovenskej republiky, š. p., ako aj s majetkom nadobudnutým v priebehu ich
podnikania.
2.2
Povinný má právo správy majetku štátu k nasledujúcim nehnuteľnostiam, a to k pozemkom reg.
CKNÍ:
- pare. č. 21949/142, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 11 m^
v celosti (ďalej len „Pozem ok pare. č. 21949/142“),
- pare. č. 22178/19, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, o cellcovej výmere 256 m^
v celosti (ďalej len „Pozem ok pare. č. 22178/19“),
nachádzajúcich sa v k. ú. Nivy, ktoré sú zapísané na LV č. 4439, vedenom Okresným úradom Bratislava,
katastrálny odbor “).
2.3
Platiteľ je investorom stavby „Polyfunkčný kom plex N ová Cvernovka —Century R esid en ce“
časť - Rozšírenie kom unikácie Trnavská ul. —otáčanie pred M iletičovou ul., Bratislava (ďalej len
„Stavba“).
ČI. III
Predm et Zm luvy
3.1
V súlade s ustanovením § 151n a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „O bčiansky zákonník“) sa na základe dohody Zmluvných strán touto
Zm luvou zriaďuje za dohodnutú odplatu vecné bremeno „in personám “ v prospech Oprávneného a to
výlučne k časti Pozem ku pare. č. 21949/142 druh pozemlcu - zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej
výmere 11 m^ a k časti Pozem ku pare. č. 22178/19 druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie,
o celkovej výmere 256 m^ nachádzajúcich sa v k. ú. Nivy, obec BA-m.č. Ružinov, Okres Bratislava II,
zapísaných na LV č. 4439, vedenom Okresným úradom Bradslava, katastrálny odborom , v rozsahu 19
m^, podľa geom etrického plánu č. 3005/21 vyhotoveného dňa 01.03.2021 Jakub Dzuroška, autorizačne
overeného dňa 01.03.2021 Ing. Igor Sašinka a úradne overeného dňa 06.04.2021 Ing. Monika Vlčková pod
číslom G l-570/2021 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom (ďalej len „Geometrický
plán“) a ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy ako jej neoddehteľnú súčasť (ďalej ako „Zaťažené
p ozem ky“),
3.2
Právu vecného bremena Oprávneného bude zodpovedať povinnosť Povinného strpieť na
častiach Zaťažených pozem kov v rozsahu vyznačenom v Geom etrickom pláne:
a)
užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržby, rekonštrukcie, modernizácie, odstránenie a akékoľvek
iné stavebné úpravy Stavby,
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b)
Vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nem otorovým i dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami Oprávneným a ním poverenými osobami na Stavbe v rozsahu a spôsobom nevyhnumým
na výkon činností uvedených v bode a) a b) tohto odseku Zmluvy.
3.3
Za dodržania podm ienok a povinností uvedených v tejto Zmluve Oprávnený nadobúda zo
zriadeného vecného bremena tieto práva v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne:
a)
využívať časd Zaťažených pozem kov na právo užívania, prevádzkovania, opravy, údržby,
rekonštrukcie, modernizácie, odstránenie a akékoľvek iné stavebné úpravy Stavby,
b)
využívať časti Zaťažených pozem kov na právo vsmpu, prechodu a prejazdu peši, m otorovými
a nem otorovým i dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávneným a ním poverenými
osobami na Stavbe v nevyhnutnom rozsahu vyznačenom v Geom etrickom pláne.
3.4
Oprávnený nadobúda zo zriadeného vecného bremena nasledovné povinnosti:
- pri uplatňovaní práva vsmpu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojm i a mechanizmami Oprávnený a ním poverené osoby nesmú žiadnym spôsobom
obm edzovať Povinného v takom uplatňovaní vlastníclcych práv na Zaťažených pozemkoch, ktoré nie je
v rozpore s právam i O právneného vyplývajúcimi zo zriadeného vecného bremena podľa bodu 3.3 tohto
článku, ani na nej vykonávať žiadnu inú činnosť, ktorá nesúvisí s predm etom tejto Zmluvy.

s *

ČI. IV
O dplata za zriadenie vecného b tem ena a platobné podm ienky
4.1
Zm luvné strany sa dohodli, že právo zodpovedajúce vecnému brem enu sa zriadi za odplam vo
výške 220,- €/m ^ (slovom: dvestodvadsať eur/m^) bez D P H (ďalej len „O dplata“). Odplata bude
Platiteľom uhradená na základe zálohovej faktúry vystavenej Povinným na ktorékoľvek číslo bankového
účtu Povinného uvedené v záhlaví faktúry. Odplata za zriadenie vecného bremena je uvedená bez D PH .
D P H bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov. Zálohová faktúra bude vystavená
a doručená Platiteľovi do dvadsiatich (20) dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Splatnosť zálohovej
faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej vystavenia.
Cena za zriadenie vecného bremena je bez D PH . D P H bude fakturovaná v zmysle platných právnych
predpisov.
4.2
Zvyšnú časť Odplaty za zriadenie vecného brem ena vo výške 3 446,67 € (slovom:
tritisícštyristoštyridsaťšesť eur šesťdesiatsedem centov) bez D P H , vypočítanú v zmysle ods. 4.1 Budúcej
zmluvy po odpočítaní uhradenej zálohy od celkovej výšky Odplaty za zriadenie vecného bremena,
poukáže Platiteľ na základe faktúry vystavenej Povinným na ktorékoľvek číslo bankového účtu Povinného
uvedené v záhlaví faktúry. Odplata za zriadenie vecného bremena je uvedená bez D PH . D P H bude
fakmrovaná v zmysle platných právnych predpisov. Faktúra bude vystavená a doručená Platiteľovi do
dvadsiatich (20) dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej
vystavenia.
4.3
Faktúra bude vystavená v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, v opačnom prípade má Platiteľ právo vrátiť faktúru Povinném u na prepracovanie,
resp. doplnenie. V prípade vrátenia faktúry podľa predchádzajúcej vety tohto článku začne plynúť nová
lehota splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia opravenej faktúry.
4.4
V prípade oneskorenia s úhradou faktúry podľa ods. 4.2 Zmluvy je Platiteľ povinný zaplatiť
Povinném u úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov. Povinnosť Platiteľa zaplatiť
Odplam je splnená pripísaním príslušnej sumy peňažných prostriedkov v prospech účm Povinného.
4.5
Povinný m á právo odstúpiť od Zmluvy, ak Platiteľ nezaplatí zvyšnú časť dohodnutej
jednorazovej Odplaty v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa splatnosti faktúry. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, že právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú okamihom, kedy prejav vôle oprávnenej
strany odstúpiť od Zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane.
4.6
O bchodný partner je povinný Železniciam Slovenskej repubbky, Bratislava písomne oznámiť
každú zm enu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti
s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znp. a to do 5 dní odo dňa vzniku
zmeny. Povinnosť písom ne oznámiť každú zm enu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným
prepojením voči Povinném u zaniká dňom písom ného oznámenia povolenia vkladu do operátu katastra
nehnuteľností.
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Cl. v
D otučovanie

5.1

Zmluvné strany sa dohodli, že písom nosti jednej Zmluvnej strany (ďalej len „Odosielateľ) budú
doručované na adresu druhej Zmluvnej strany (ďalej len „Adresát“) uvedenú ako adresa pre doručovanie
písom ností v záhlaví Zmluvy.

5.2

V prípade písom ností doručovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú ako adresa pre
doručovanie písom ností v Zmluve ako doporučené Hstové zásielky alebo zásielky s doručenkou sa tieto
písom nosti považujú za doručené Adresátovi, aj keď;
a)
Adresát odoprel prijatie zásielky; zásiellra sa považuje za doručenú dňom odmietnutia prijatia
zásielky,
b)
zásielka bola na pošte uložená a Adresát ju neprevzal do troch (3) dní od uloženia; posledný deň
tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa Adresát o uložení nedozvedel,
c)
bola zásielka vrátená Odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo m ožné Adresáta na
adrese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v
ktorom je zapísaný, zistiť a jeho iná adresa nie je Odosielateľovi známa, a teda nie je m ožné písom nosť
doručiť; písom nosť sa považuje po troch (3) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj
vtedy, ak sa A dresát o tom nedozvie.
5.3
Písom nosti sa doručujú zamestnancom oprávneným ich za Budúceho oprávneného alebo
Budúceho povinného prijímať. Ak takýchto zamestnancov niet, doručuje sa písom nosť, ktorá je určená
do vlastných rúk, tomu, kto je oprávnený za danú Zm luvnú stranu konať, ostatné písomnosti
ktorémukoľvek jej zamestnancovi, ktorý písom nosti prijme.
ČI. VI
Práva a povinnosti Zm luvných strán
6.1
O právnený sa zaväzuje, že bez predchádzajúcej písomnej dohody s Povinným nebude na
Zaťažených pozem koch, na ktoré sa vzťahujú práva vyplývajúce z vecného bremena zriadeného podľa
tejto Zmluvy, budovať žiadne stavby olrrem Stavby definovanej v Zmluve, zasahovať iným spôsobom do
Zaťažených pozem kov, vysádzať stromy, kroviny alebo vysoké porasty, ani akýmkoľvek spôsobom
zasahovať do cehstvosti Pozemku pare. č. 21949/142 a Pozemku pare. č. 22178/19.
6.2
O právnený sa zaväzuje uhradiť Povinném u preukázateľnú škodu, ktorá m u vznikne v prípade
nedodržania podm ienok dohodnutých v Zmluve, ako aj pom šením právnych predpisov, technických
noriem alebo práv Povinného.
6.3
O právnený sa zaväzuje zabezpečiť v prípade porušenia podm ienok dohodnutých v tejto Zmluve
na vlastné náklady:
a)
odstránenie dôsledkov svojho neoprávneného konania resp. tretích osôb, konajúcich na základe
pokynov Oprávneného,
b)
v prípade poškodenia Zaťažených pozem koch (umiestnenie Stavby na Zaťažených pozemlcoch
a výkon práv zodpovedajúcich vecnému bremenu podľa tejto Zmluvy nie je poškodením Zaťažených
pozemkoch) ich uviesť do pôvodného stavu, aký bol pred poškodením, ak je to účelné, inak zaplatí
Povinném u škodu, ktorá m u takýmto poškodením vznikla.
ČI. VII
O sobitné ustanovenia
7.1
O právnený nadobudne práva zodpovedajúce zriadenému vecném u bremenu povolením ich
zápisu vkladom do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Katastrálny zákon“).
7.2
N ávrh na povolenie vkladu tejto Zmluvy (ďalej len „Návrh na povolenie vkladu“) do katastra
nehnuteľnosti podá Platiteľ po úhrade celej Odplaty v lehote štyridsiatich (40) dní odo dňa úhrady
Odplaty v súlade s ČI. IV Zmluvy. V prípade nedodržania tejto lehoty má Povinný právo na úhradu
zmluvnej pokuty Platiteľom, a to vo výške 30 % z celkovej Odplaty dohodnutej v ods. 4.1 Zmluvy.
Povinný sa zaväzuje poskytnúť Platiteľovi potrebnú súčinnosť, t. j. v lehote do dvadsiatich (20) dní odo
dňa úhrady Odplaty doručiť Platiteľovi prílohy k N ávrhu na povolenie vldadu.
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7.3
Uplatnením ods. 4.5 tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok Povinného na náhradu škody, ktorá mu
vznikne porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.
7.4
Zm luvné strany sa dohodli, že všetky správne poplatlcy súvisiace s povolením vkladu vecného
bremena do katastra nehnuteľností uhradí Platiteľ.
7.5
Platiteľ sa zaväzuje zaslať Povinném u kópiu N ávrhu na povolenie vkladu s vyznačením čísla
podania v lehote desať (10) dní od podania návrhu na povolenie vkladu na adresu Povinného uvedenú
v ods. 1.1 Zmluvy.
7.6
V prípade, ak Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor z akýchkoľvek dôvodov zamietne Návrh
na povolenie vkladu alebo ak konanie o N ávrhu na povolenie vldadu právoplatne zastaví alebo preruší, sú
Zmluvné strany povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť a podniknúť všetky krolcy potrebné k tomu,
aby bol N ávrh na povolenie vkladu opätovne podaný a povolený, resp. aby sa v katastrálnom konaní čo
najrýchlejšie pokračovalo.
7.7
Stavbu
Vecné
zriadiť
v lk '

Vecné brem eno zriadené touto Zm luvou sa netýka budúcich stavieb Oprávneného, ktoré budú
tvoriacu vecné bremeno podľa tejto Zmluvy doplňovať, rozširovať alebo ju podstatne upravovať.
brem eno, ktoré by súviselo s realizáciou takýchto stavieb, je m ožné k Zaťaženým pozemkom
novou sam ostatnou Zm luvou v súlade s § IS ln a násl. Občianskeho zákonníka.

7.8
Za podstatnú úpravu ods. 7.7 tejto Zmluvy bude považovaná najmä taká stavebná úprava, ktorá
sa môže dotknúť už existujúcich stavieb alebo zariadení Povinného na Zaťažených pozem koch talcým
spôsobom , že:
a)
naruší ich stabilitu,
b)
naruší plynulosť alebo bezpečnosť ich prevádzky,
c)
znem ožní alebo podstatne sťaží ich údržbu alebo opravu.
d)
m ôže sa dotknúť výhľadových stavebných zámerov Povinného.
7.9
Práva a povinnosti Povinného vykonávajú jednotlivé organizačné zložky Povinného podľa
kom petencií vymedzených v platnom organizačnom poriadku Povinného alebo v platných
splnom ocňovacích nariadeniach generálneho riaditeľa Povinného.
ČI. VIII
Záverečné ustanovenia

0
"rp'

8.1
T áto Zm luva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka
v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode inform ácií“). Vecnoprávne účinky povolenia vkladu nastanú dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného
Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností na
základe tejto Zmluvy.
8.2
Zm luvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením tejto Zmluvy i jej
prípadných dodatkov v plnom rozsahu v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so Zákonom o slohode
informácií.
8.3
Podpis oprávneného zástupcu Povinného v prípade vzniku vecného bremena a podpisy
oprávnených zástupcov O právneného v prípade zániku vecného bremena na Zmluve musia byť úradne
osvedčené v zmysle § 42 ods. 3 Katastrálneho zákona.
8.4
K zániku práva zodpovedajúceho vecném u brem enu k Zaťaženým pozem kom je potrebné
vyhotovenie osobitnej zmluvy a jej následný vklad do katastra nehnuteľností. Vecno-právne účinky zániku
práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy
katastra o zániku vecného bremena. Všetky náklady spojené s návrhom na vklad Zmluvy o zániku práva
zodpovedajúceho vecném u brem enu do katastra nehnuteľností bude znášať Oprávnený.
8.5
Zm luvný partner ŽSR je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky.
Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na intemetovej stránke
Železníc Slovenskej republiky.
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8.6
V zťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto Zm luvou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
8.7
Zm luvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré prípadne vzniknú z realizácie tejto Zmluvy,
budú prednostne riešiť vzájom nou dohodou.
8.8
T áto Zmluva je vyhotovená v desiatich (10) rovnopisoch rovnakej právnej shy, z ktorých
Povinný obdrži tri (3) rovnopisy. Platiteľ obdrži dva (2) rovnopisy. Oprávnený obdrži tri (3) rovnopisy
a dva (2) rovnopisy budú použité pre účely povolenia vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností.
8.9
Zm luvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom , že si Zmluvu prečítali, jej
obsahu porozum eli a na znak súhlasu ju dobrovoľne, bez nádaku, vážne a vlastnoručne podpísali.
Povinný z vecného hremena:
v Bratislave, dňa

= q Q3.

Oprávnený z vecného bremena:
V Bratislave, dňa 1 j "G8~

Ž elezn ice oiuvcusiccj republiky
Ipg.'M iloslav Havrila
' generálny riaditeľ

H lavné m esio Slovenskej ŕepublilcy Bratislava
Ing. Arch. M atúš Vallô “
Prim átor
fllavného mesta Slovenskej republilcy Bratislava

Platiteľ:
V Bratislave, dňa 2 - S - 2 C ^ ^

F IN E P Jégeho alej a.s.
JUDr. Juraj H u d ek
predseda predstavenstva
C

i/
F IN E P Jégeho alej a.s.
JUDr. O lga Petkova
podpredseťíj oredstavenstva

F lj^ E P Jégeho alej a.s.
Ing. Pavel Rejchrt
člen predstavenstva
Dr

fJidsi
t.í.
6/6

/ŕ ■

Gegmetrický plán je podkladom n a právne úkony, ketJ údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteínosti.
V\<\'2íovilef:

Kraj

M ENSO P c - ^
Hu.

■a
5

IČ(.

Mapový

číslo
plánu

Nivy

,
fT.cbtl 1

.3 0 0 5 /2 1
r

PLA N

.w -..ucwugO'^aii com
Vyhotovil

Bratislava - m. č. R užinov

Bratislava 11

Kat.
územie

O bec

Okres

Bratislavský

list i.

n a vyznačenie p rá v a ulo ž e n ia inžinierskej s ie te na
p a rc ely re g istra C KN č. 22178/19, 21949/142
Úradne overil

AulorizEČne overil

Meno:
Dňa:

Meno:

1.3 .2 0 2 1

Dna;

Jakub Dzuroška

Nové hranice boli v prirode o značené

___

Dňa:

Meno.

1.3.2 0 2 1

■■

Irwt.’MOfi'Ki* Víckova
®

,p ,/„

im

Ina. Igor Š a šin k a

Náležitosťami a pres

■

predpisom

Čisloi
G 1- E J O j l o ľ ]

■'

Úrt

v e d e n ím inžinierskej sie te

Záz.nam podrobného merania (meračský náčrt) č.

bISúfíidntce bodov oznatených číslami a oslalné meračské
sú uloier>é vo všeobeaisídokumenlécii.

P ezin ok 8 -9 /3 1 ,3 2

Pečiatka o poop,.

W . S .5 0 - 1 9 9 7
-

V
..

č.215/1995

VYKA2 VÝMER
Doterajší

stav

Zmeny

Čísi o

!•:

Výmera

FK

psrcGÍy

./lozky

LV

PK

KN

D:ei parceie

Druh

Gi's'C číslo

p o zen ik s
ha

Nový stav
od
psrcsly

C-isio

r,is!c

parcely

Výrne-ľô

ils

iTi

Druľ!

Vissirik

pGzamku

(Í!'!á oprav, osob al

m'

;-.óu

adresa, (sídlo)

1!

zasf.pf,

doreraiš!

Stav právny je totožný s registrom C KN
4439

2 Í 9 4 0 /1 4 2

11

irast.pí.

2 1 9 4 9 /1 4 2

2 1 S 4 9 /1 4 2

22

4439

2 2 1 7 8 /1 9

256

2 2 ria n ^

zast.pl.

256

2 2 1 7 8 /1 9

d olerajší

2 ast.pI.

29

Spolu:

19

267

ŕ:cd sj^k^cbu s'y'i.'ľ.vz

267

2 1 - P o -z y rito k , n.D k t c r ’.'.rn i s [ ic - U s v iití! in z tO i& 's k a í - t a 'A a - C 'S S lr.n rt'c e -i’n a í í j ľ s í í ' . í k c m tjn iV c jr.;3 . I s i t i á c-'.-si« p o Y i
fj'iik'-'.visiío a c h s s jč a s -i
;’í} - P ozíirr.oŕ:

t'-.z H'.Cfcm

j

{

;-3 C N rr.-n j

j
ľär.'nŤú.

|

j

j

!’ I

í

C 'io 'ííh k

n s k i y i ‘3

í

u 'í'čn s s i d in jk ;./:. ’ č i í ň , p s rŕ. H -tš fu n k c tth ľ.e!fň ň Is jn ý p z z sn -'o k r.a rs K r ó č in -i

z

porcvj'.'čke viviívčniu

Poznámka: zriaďuje ss vecné bremeno na pripínanie práva uloženia inžinierske siete (cestne dopravnej signalizácie) a jej
ochranného pásma vo vy.značenom rozsahu na parcelách registra C KH č. 22178/1 S, 21949/ 142 v prospech
Hlavného mesta SR Sratisiavy, Pnmaciáine nám. 1 811 01 Bratislava.
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