
Informatívny výpis Údaje platné k: 02.09.2021 18:001/2

1973
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

  756/  1
  857/  2
  857/  8

Parcelné číslo
8940

38
484

Výmera v m2
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

Druh pozemku
22
22
22

Spôsob využ. p.
1
1
1

Umiest. pozemku Právny vzťah

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

1

2

Por. číslo

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, PSČ
911 01, SR

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,
Trenčín, PSČ 911 05, SR

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

IČO :

IČO :

36126624

37915568

1 1

Spoluvlastnícky podiel
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Z 3160/08 delimitačný protokol, zm.č.233/08
V 2985/16 - Zámenná zmluva č. 18/2016, v.z. 199/16
V-536/2020 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena
strpieť: 
-zriadenie a existenciu inžinierskych sietí - vonkajšieho osvetlenia v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom č. HA29-38-02-04.03.1/17, 
- vstup automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom vykonávania údržby a opráv
vonkajšieho osvetlenia k nehnuteľnostiam: pozemky registra C-KN parcely číslo 756/1,
857/8 v prospech: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00312037 na základe
Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby TSK č. 2019/0830 číslo
48/2019/SŽG, číslo 154/2019/Mesto TN zo dňa 25.11.2019, zm.č. - 88/20

Legenda:

 / 

 / 

Vytvorené cez katastrálny portál
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

03.09.2021
13:43:25

Okres:
Obec:
Katastrálne územie:

TRENČÍN
Trenčín

Hanzlíková

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Druh ch.n.

Spôsob využívania pozemku:

Umiestnenie pozemku:

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Vlastník

Správca

Účastník právneho vzťahu:

Účastník právneho vzťahu:

Z 570/09 - k vlastníkovi č.1 je správa k nehnuteľnosti parcelné číslo 756/1, 857/2, 857/8 - vz.89/09, 4/16
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1
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1
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Por.č.:

V-2493/2019 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť 
- zriadenie, uloženie a užívania plynovej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky v rozsahu dielu č.1 vo výmere 11
m2 a dielu č.2 vo výmere 7 m2 podľa geometrického plánu č.44566727-006/2019
- umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom
výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií
plynovej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k nehnuteľnosti : pozemok C KN p.č.756/1 v prospech
každodobého vlastníka pozemku C KN p.č.1296/1, 1296/2, 1296/3, 1296/4, 1296/5, 1296/6, 1296/7, 1296/8, 1296/9,
1296/10, 1296/11, 1297/1, 1297/2, 1297/3, 1297/4, 1297/5, 1297/6 na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena
2019/0178 zo dňa 08.04.2019. zmč. 185/19
Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť: 
-zriadenie a exeistenciu inžinierskych sietí - odvodnenia v rozsahu vymedzenom geomertickým plánom č. HA
29-38-02-04-02/17 
-umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na pozemky automobilmi, mechanizmami. a pešo za účelom
.vykonávania údržby a opráv odvodnenia k nehnuteľnostiam: pozemky registra C-KN parcely číslo 756/1, 857/8
v prospech: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00312037 na základe Zmluvy o zriadení vecného
bremena TSK č. 2019/0831 číslo 49/2019/SŽG, číslo 153/2019 Mesto TN zo dňa 25.11.2019 - V- 535/2020, zm.č. -
87/20
V-537/2020 - Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na pozemku
registra CKN parc. č. 756/1:
- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí - vonkajšieho osvetlenia v rozsahu vymedzenom geometrickým
plánom č. HA 29-35-39/2016
- vstup automobilmi, mechanizmami a peši za účelom vykonávania údržby a opráv vonkajšieho osvetlenia
v prospech Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00312037 na základe zmluvy o zriadení vecného
bremena v prospech tretej osoby č. 47/2019/SŽG, č. 152/2019/Mesto TN zo dňa 25.11.2019 - zm.č. 94/20
V-5042/2020 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.
HA 29-38-02-04.04/17 zo dňa 22.02.2017 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie , modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
elektroenergetických zariadení a ich odstránenie do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti - pozemok
registra C KN parcelné číslo 857/8 v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6,
816 47 Bratislava, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby ev. č. povinného
2020/0093, ev. č. oprávneného: 191555-13223000004-ZoVP-VB, ev. č. platiteľa 67/2019/SŽG, zm. č. 282/20
V-3009/2021 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť: 
-zriadenie a existenciu inžinierskych sietí - NN prípojky v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. HA 29-
35-37/2016, 
- umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom vykonávania údržby a
opráv NN prípojky k nehnuteľnostiam: pozemky registra C-KN parcely číslo 756/1 v prospech: Mesto Trenčín,
Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00312037 na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej
osoby TSK č. 2020/0436 číslo 16/2020/SŽG, číslo 22/2021/Mesto TN zo dňa 24.3.2021, zm.č. 166/21

ČASŤ C: ŤARCHY

Z 6143/15 - geom.plán č. 36335924-207/15, v.z. 4/16
R-131/2019 Zápis geometrického plánu č.31364501-113/2018, zm.č.168/19
Z 570/09 - k vlastníkovi č.1 je správa k nehnuteľnosti parcelné číslo 756/1, 857/2, 857/8 - vz.89/09, 4/16

Iné údaje:

Poznámka:
Bez zápisu.

1
1
2


