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Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra 
nehnuteľností 

Vyhotoviteľ Kraj: Okres; Obec: 
Trenčiansk Nové Mesto nad Váhom Hôrka nad Váhom 

Katastrálne územie: Mapový 
lna. Pavol Ondreika 

súkromnv geodet 
Malinovského 1260/104 Hôrka nad Váhom 

íslo 
plánu: 34493956-78/19 list č: Piešťany 4-114 

916 21 čachtice na vyznačenie vecného bremena na 
IČO: 34493956 DIČ: 1028855762 

e-mail: ondrejka.pablo@gmail.com
G EOM,ETRI CKY' PLA' N 

priznanie práva uloženia inžinierskych 

sietí a ochranného pásma na pare. 

Vyhotovil 

Dňa: 
1.8.2019 

Meno : 
Ing. Pavol Ondrejka 

Nové hranice boli v prírode označené 

inžinierskymi sieťami 

áznam podrobného merania ( mer. náčrt) 

č. 555

Súradnice bodov označených číslami a ostatné merač

ské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii 

Autorizačne overil 

Dňa: 
2.8.2019 

reg. ,,C" č. 376 a 1145 

úradne overil 
Meno: In . Beáta Múčková 

Dňa: 1 6 -08- 2019 
Císlo: C,\- Co (, 2.e>l l\



VYKAZ VYR 1ER
Doterajsi stav Zmeny Novy stav

Cislo Vymera Drub k od Cislo Vymera Drub Vlastnik,
PK

vlozky

parcely pozem-

ku
Diel parcele m2 parcely 2m parce¬

ly
pozem-

ku
(in& oprav.oso-

ba)
adresa,

LV PK KN ha
'Zm cislo cislo cislo ha m kod (sidlo)

Stav pravny je totozny
s registrom C KN

Vycxslenie rozsahu vecneho bremena

1224 376 6621 zast. pi. 1 376 21 376 6621 zast. pi. Trenciansky
22 samospr. kraj,

K dolnej
stanici 7282/

20A, Trencin

1224 1145 2491 zast. pi. 2 1145 11 1145 2491 zast. pi. detto
22

Spolu : 9112 32 9112

Poznamka : Zriacfuje sa  ecne bremeno na priznanie prava ulozenia inzinierskych sieti (elektrickej a vodovodnej pripojky)
a na priznanie ochranneho pasma na parcelach reg. "C" c. 376 a 1145 vo vyznacenom rozzsahu

v prospech vlastnika parcely reg. "C" c. 372/2.

Legenda : kod sposobu vyuzivania 22 - pozemok, na ktorom je postavena inzinierska stavba - cesta
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