Žiadosť
o vydanie súhlasu na výrub dreviny podl‘a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny a vyhlášky MZP SR Č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Došlo:

;

A / Udaje o ziadatel‘ovi
Meno a priezvisko r‘ázov obchodne

Pr“ cz,~f;

~ -04- 2~2!

‘hĹl:Ě

meno: MESTO LEVICE

Trvalý pobyt sídlo miesto podnikania:

Námestie hrdinov Č. I, 934 32 Levice

B~ / Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie
Parcelné Číslo:
KN-C s p. Č. 5698 1,

Druh pozemku:
Zastavaná plocha a nádvorie,

Katastrálne úzernie:
Levice,

Príloha: kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identitikáciu dreviny v teréne
vyznačte X)
Ano
Nie

C / Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z
nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastle, ak žiadatel‘ nie je jeho vlastníkom
(správcem, nájomcom)
V žiadosti uvedené dreviny sa nachádzajú na pozemku vo vlastníctve Mesta Levice.

1/ Doklady podi‘a písmena W a C/ sa nevyžadt~jú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na
výrub dreviny z důvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky
vyvlastníť K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje
presný opis trasy Iíniovej stavby v mierke najmenej I: 50 000 alebo 1: 10 000 s vyznačením
lokality, kde drevina rastie.
.

D I Špeeifikácia drevín, ktorá sa majú vyrúbať
Stromy
Druh dreviny
.

.

.

PoČet
v ks

.

tuja zapadna
*Qbvody merané pod rozkonárením

I

Obvod krneňa v cm
vo vyske
130cm nad zemou
73cmvovýškescmnad
zemou

Zdravotny stav

..

.

.

zhoršeny

Krovité porasty (v prípade nedostatku miesta uved‘te špecifikáciu dreviny na osobitnej prílolie)
Druh dreviny
Plošná výmera krovitých porastov. zdravotný stav krov
cypruštek Lawsonov
2 m2, zhoršený
dráč Thunbergov

3 m~, zhoršený

skalník Dammerov

3 n?, zhoršený

E / Odóvodnen je žiadostj:
Výrub drevín z dóvodu nahradenia prestarnutej výsadby novou výsadbou.

F / Správny poplatok uhradený (vyznačte X):
~ prevodom z účtu v banke
~

poštovým poukazom na účet obce
v hotovosti do pokladnice obce
na žiadatera sa vzťahuje oslobodenie podľa
NR SR č. 145 1995Z.z

V Leviejach dňa .1.Q42021‘

*

4 alebo položky 160 zákona

___________________________

RN Dr. Ján Krtík
primátor mesta

Úrad geodézie, kartografle a katastra Slovenskej republiky

vt~is Z KATAS TRA NEHNUTEĽNO STÍ
Okres

: 402

Levice

Dátum vyhotovenia

: 31.3.2021

Obec

:

502031

Levice

Čas vyhotovenia

:

Katastrálneúzeniie

: 831646

Levice

Údaje platnék

: 30.3.2021 18:00:00

16:54:16

Výpis je nepoužiteľný na právne (ikony

VÝPIS Z LISTU VLASI}IICTVA Č. 1

ČIASTOČNÝ
ČÁSt A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C“ eVidOVané na katastršlnej mape
Počet parciel: 1
Parcelně číslo

Výmera v
m2

5698/1

Druh pozemku

Spósob
využívania
pozemku

9613 Zastavaná plocha

Dnili chránenej
nehnuteľnosti

22

Společná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

1

1

Druh
právneho
vzťahu

a nádvoric
Ině údaje:
Bez zápisu
Ostatně PARCELY registra „C“ nevyžiadané.

Legenda
Spósob využívania pozemku
22 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, pofná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
-

Společná nehnutelnosť
1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteřnosťou
Umiestnenie pozemku
I Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
PARCELY registra „E“ nevyžiadané.
STAVBY nevyžiadané.

ČASt B: VLASTNICI A INĚ OPRÁVNENĚ OSOBY Z PRÁVA K NEHN‘JTEENOSTI

Vlastn&
Počet vlastníkov: 1
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / iČo / 1$ identifikačný údaj
1

Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, Levice, ~sČ 934 01, SR, ičo: 307203
Titul nadobudnutia

Spoluvlastnicky
podjel
1/1

Protokol o bezodplatnom prevode zo dna 1.2.1993, ziadost o zapis c.Z-376/93 zo dna 4.2.1993.
Ziadost o zapis do LV c.Z-377/93 zo dna 16.2.1993.
Kupna zmluva Zo dna 7.12.1988.
Ziadost o zalozenie LV zo dna 15.4.1993, protokol o odovzdani a prevzati majetku zo dna 2.1.1992.
Ziadost o prevedenie zmeny vlastnika.
Ziadost o zapis do LV zo dna 5.11.1992, rozhod. c.j. 437/89 zo dna 14.7.1989, c. 1.1010/93.
Ziadost o zapis do LV c.1 16/93-predn. OEKO/234, ZO dna 3.6.1993, c. Z-l 180/93.
Ziadost O Zapis nadstavieb do LV zo dna 14.6.1993, c. Z-1296/93.
Rozhodnutie MU-Levice zo dna 19.4.1993
c.49/93,50/93,5 1/93,52/93,53/93,54/93,55/93,56/9357/9358/9359/9360/9361/93,62/93,63/93,64/93,65/93,66/93.
Ziadost o vyznacenie pravnych vztahov v katastri zo dna 9.6.1993, c. Z-1564/93 ZO dna 12.7.1993.
Dodatok c. 1 k delemitacnemu protokolu ZO dna 31.12.1990 napisany dna 31.12.1992 na p.c.48/2.
Navrh na vyznacenie pravnych vztahov c.498/OEKO ZO dna 11.10.1993 .-Z-2673/93.
Navrh na vyznacenie pravnych vztahov c.289/93-predn.OEKO/53 1 zo dna 11.10. 1993,geom.plan c.85-OOS/93 zo
dna 6.9. 1993.-Z-2735/93.
Ziadost c.277/93-predn. zo dna 11.10.1 993.-Z-2674/93.
Ziadost o zapis do LV c.308/93-predn.OEK0 na parc.c.2335,geom.plan c.85-48/91 zo dna 13.9.1991.-Z-3033/93.
Navrh na vyznac.prav.vztahov,protokol o odvzdani a prevzati majetku c.567/QEKQ zn.c.323/93ipredn.zo dna
3.11.1993.-Z-3167/93.
Navrh,protokol oodovzdani a prevZati majetku c.566/OEKO zn.c.321/93/predn.rozhod.MuLevice
c.157/93,c.152/93 o urc.sup.cisla.- Z-3280/93.
Osvedcenie,notarska zapisnica N 207/93 Nz 201/93 Zo dna 6. lO.1993,geom.plan v.48-72/92 ZO dna 7.8.1992.-l.
3371/93.
Ziadosto zapis do LV zo dna 22.2.1994,protokol o delimitacii zo dna 30.4.1991.-Z-569/94.
Ziadost Obvodneho uradu Levice c.Fin.94/02403-Mr.zo dna 13.4.1994.-Z-l 032/94.
Ziadost o zapis do LV c.Z-1974/94 zo dna 29.7.1994, ~ 2 ods. 5, Zak. 138/91 Zb.
Notarska zapisnica,osvedcenje o vydrzani vlast.prava c.N 272/94 NZ 247/94 zo dna 8.8.1 994,geom.plan c. 116064/94 zo dna 4.8. 1994,podla * 115 a nasl.Z.c. 141/1950 Zb.v zneni ust.* 854k parc.c.53 I .-Z-2105/94.
Ziadost MU Levice c. Z 2142/94 zo dna 11.8.1994.
Ziadost,geom.plan c.243-263-029-94 zo dna 22.7.1994, Z-2209/94.
Dodatok k delitnitacnemu protokolu c.94/00146 1 zo dna 3.3.1994, 1.709/94 Zo dna 8.3.1994.
Rozhodnutie o urceni supisneho cisla c.6/94-prim./9-240/94 zo dna 24.1.1994, dodatok k delimitacnemu protokolu
c.FO-399/92-Ss Zo dna 22.9.1992, dodatok c.94/00385-FPR zo dna 3.3.1994, 1.673/94 zo dna 7.3.1994.
Ziadost c.j.OEKO-359/1994,kupna zmluva zo dna 28.9.1988, rozhodnutie c.970/88 zo dna 16.11 .1988.-Z-2063/94.
Ziadost o zapis do LV, c. 1.1139/94 zo dna 21.4.1994.
Ziadost o zapis do LV zo dna 28.9.1993 c.498/OEKO, Z-2777/94.
Rozhodnutie o vyviastueni c. Vyst.73/1 965 zo dna 14.5.1965, c. 1.2585/94 zo dna 10.10.1994.
Ziadost o zapis do LV c.Z-2839/94 Zo dna 7.11.1994, kupna zmluva Zo dna 2.11.1989.
Kupne zmiuvy,dodatoe.usporjad.sj~rns~ Levice Stred m.Hviezdoslavon ul.p.c.5872/1, 5873/1, 5878, 5879, 5880,
5882/1,6,5883/1,2,5g87/l,4,59‘~/3
Ziadost O zalozenie LV a o apis vecneho bremena, geom.plan c.370-4/93-3 zo dna 16.6.1 993.-Z-3 199/94.
Ziadost o zapis do LV c.Z-3432/93 ZO dna 13.12.1993, protokol o odovzdani a prevzati majetku ZO dna 2.1.1992,
rozhodnutie c.162/93 o urceni sup.cisla ZO dna 29.11.1993, geom.plan c.85-0O1/93 zo dna 12.3.1993.
Ziadost o zapis do LV c.Z-2074/94 zo dna 3.8.1994, kupna zmluva Zo dna 13.6.1990.
Kupna zmiuva c.V-1663/94 Zo dna 9.12.1994, geom.plan v.85-008/93 zo dna 20.10.1993.
Ziadost c.276/93-predn. zo dna 14.12.1993,1.3492/93 ZO dna 20.12.1993.
Pkn.vl.c. 161
Ziadost,vymer o vlastnictve pody c. 1 2-3340/48.-Z-433/95.
Ziadost Z-549/95 zo dna 14.2.1 995,dodatok k delimitacnemu protokolu c.95/0009 15 zo dna 2.2.1995.
Dodatok k delimitacnenui protokolu v.95/001 045-FIA zo dna 10.2.1995,1.633/95 zo dna 15.2.1995.
Ziadost o zalozenie LV c.Z-887/95 zo dna 16.3.1995 podIa zak.c.306/1992 Zb.* I 5,geom.plan c.1 16-099/94.
Ziadost za dna 27.7.1994, kupna zmluvazo dna 2.5.1989, v.1.2064/94 zo dna 2.8.1994.
Geometricky plan c.3 1321704-056/95 zo dna 27.3.1995.
Kupne zmluvy,geom.plan c. 10747494-19/95 zo dna 10.3.1995, nadobudnute podia * 138/92.
Kupne zmiuvy,hosp.zmluvy,geom.pian c.761 -2730-187-74 zo dna 27.5.1975.
Kupne zmiuvy,geom.plan 370-4/93-4.
Zmluva o prevode privatizovaneho majetku c.V-1 525/95 zo dna 18.7.1995.
Ziadost MU Levice c.Z-5462/95 zo dna 13.11‘ 1995,protokol o prevode majetku zo dna 25.9.1995.
Podia * 14 zak.c.180/95 Z!,‘ 1.5881/95 zo dna 11.12.1995.
Dodatok k delimitacnemu protokolu c.96/000403-FJA zo dna 19.1.1 996,c.Z-675/96 zo dna 24.1.1996.
Ziadost c.566/95 zo dnaó.11.95, c.Z-5536/95 zo dna 14.11.95.
Dodatok k delimitacnemu protokolu c.96/00360-FIA, 96/0011 69-FiA zo dna 22.2.1996, c.Z-1 665/96 zo dna
28.2. 1996.
Dodatok k delimitacnemu protokolu c.95/007030-FJA zo dna 13.12.1995, c.Z-5970/95 zo dna 19.12.1995.
Kupna zmluva c.V-304/96 zo dna 11.3.1996.
Zamemia zmluva c.V-912/96m dna 7.5.1996, geom.plan v.11845589-012/96 zo dna 16.2.1996.
Rozhodnutie c.pad.96/4772 zo dna 30.5.1996, c.Z-4414/96 zo dna 1.7.1996.
Zmiuva o prevode privatizovaneho majetku c.V- 1295/96 zo dna 24.7.1996.
Ziadost o dodatocnu delimitaciu c.96/002884 zo dna 22.5.1996, c.Z-5223/96 zo dna 8.8.1996.
Dodatok k delimitacnemu protokolu c.96/003843 zo dna 15.7.1996, c.Z-4802/96 zo dna 18.7.1996.
Dodatok k delimitacnemu protokolu c.96/003221 zo dna 7.6.1996, geom.plan c.243-205-012-91 zo dna 22.5.1991,
c.Z-4003/96 zo dna 10.6.1996.
Rozhodnutic c.1/97prim/28-2364/97 zo dna 21.3.1997, Z-l 142/97 zo dna 21.3.1997.
PK.VL.C.2865,2098,21oo,V~‘~ cd.1738/47
PK.vl.c.2958-vymer cd.1738/i947.
3 z 29

PK.vI.c.722-vymer cd.2494/1 947.
Dodatoone rozhodnutie o urceni supisneho cisla c. 1/97primJ46-2636/97 zo dna 8.4.1 997,c.Z- 1568/97 zo dna
23.4. 1997.
Dodatocne rozhodnutie o urceni supisneho cisla c. I /9lprim/44-2633/97 zo dna 7.4.1997, c.Z- 1570/97 Zo dna
23.4. 1997.
Dodatoene rozhodnutje o urceni supisneho cisla c. 1/9lprim/43-2632/97 Zo dna 7.4.1997, c.Z-1 582/97 ZO dna
23.4.1997.
Rozhodnutieo urceni supisneho cisla c. I/9lprim/$2-3984/97, c.1/97primJSl_3984/97 c.1/97priin/80-3984/97 ZO
dna 21.5.1997, c.Z-2472/97 za dna 5.6.1997.
Ziadost c.Z-2935/97 Zo dna 7.7.1997, geom.plan c.31321704.051/97 zo dna 26.5.1997, 31321704-058/97 ZO dna
27.6.1997, c.31321704-Q50/97 zo dna 27.6.1997.
Rozhodnutjea urceni supisneho cisla c. I /9lprim/41 -2630/97zo dna 7.4.1997, rozhodnutie O urceni supisneho cisla
c.l/97pnn1J42-2631/97 Zo dna 7.4.1997, c.Z-2621/97 za dna 18.6.1997.
Rozhodnutie o prideleni supisneho cisla c. 1/97prin1J48-2638/97 ZO dna 8.4.1997, c.Z-1566/97 Zo dna 8.4.1997, c.Z
1566/97 Zo dna23.4.1997.
Rozhodnutieo prideleni supisneho cisla c. 1/97primJ37-2626/97 ZO dna 7.4.1997, c.Z- 1574/97 zo dna 23.4.1997.
Rozhodnutie o prideleni supisneho cisla c. 1/9lprim/36-2625/97 Zo dna 7.4.1997, c.Z-1575/97 ZO dna 23.4.1997.
Rozhodnutie o prideleni supisneho cisla c. l/9lpdm/55-2645/97 zo dna 8.4.1997, c.Z- 1580/97 zo dua 23.4.1997.
Rozhoduutieo prideleni supisneho cisla c. 1/97prim/49-2639/97 ZO dna 8.4.1997, c.Z-1581/97 Zo dna 23.4.1997.
Zamenna zmluva c.V-1834/97 ZO dna 30.7.1997, geom.plan c.1 1845597-065/97 zo dua 18.7.1997.
Ziadost c.Z-3 152/97 zo dua 18.7.1997, rozhodnutie a prideleni supisneho cisla c. l/9lprim/129-541 1/97 ZO dua
9.7.1997, rozhodnutje o prideleni supisnelio cisla c.1/97priJDJ51-2641/97 ZO dna 8.4.1997.
Ziadost c.Z-3407/97 zo dna 15.8.1997, c.geom.planu 34282173-21/96 zo dna 18.7.1997.
Ziadost c.Z-3592/97 zo dna 26.8.1997 podIa zakona SNR c. 138/1 991 Zb..
1-Notarska zapisnica-osvedc~‘~je c.N 234/96 Nz 266/96, c.Z-2 186/97 ZO dna 21.5.1997.
Qsvedcenje o vydrzani c.N 120/97, It 114/97 podIa * 63 zak.c.323/92 Zb. zo dna 8.9.1997, c.Z-4280/97 zo dna
8. 10. 1997.
Fk vI.c.3301, vymer cd. 1691/1 947.
Darovacja zmluva c.V-3052/97 za dna 2.12.1997.
Dodatocne rozhodnutieo prideleni supisneho cisla c. 1/97primJ4O-2629/97 zo dna 7.4.1997, c.Z-1 571/97 ZO dna
23.4.1997.
Dodatocne rozhodn‘gje o prideleni supisneho cisla c. 1/97priniJ38-2627/97 ZO dna 7.4.1997, c.Z- 1573/97 ZO dna
23 .4. 1997.
Dodatocne rozhodnutie o prideleni supisneho cisla c. l/9lprim/52-2642/97 Zo dna 8.4.1997, c.Z- 1578/97 zo dua
23.4. 1997.
Dodatoene rozlioduutieo prideleni supisneho cisla c. 1/97primJS3-2643/97 zo dna 8.4.1997, c.Z-1 583/97 ZO dna
23.4.1997.
Ziadost c.Z-4254/97zo dual. 10.1997, geom.plan c.31321704-067/97 Zo dna 11.7.1997, dodatocne rozhodnutie o
prideleni supisneho cisla c. 1/97prinlJl77_6044/97 l/9lpriJnJ1786o44/97 Zo dna 12.8.1997, geontplan c.3 1321704068/97 zo dna 11.7.1997, rozhodnutje o urceni supisneho cisla c. l/9lprim/182-6o44/97 za dna 13.8.1997,
c. 1/9lprin1J1836o«/97 zo dna 13.8.1997, geom.plan c.3 1321704-069/97 ZO dna 11.7.1997, rozhodnutie o urceni
supisneho cisla l/9lprim/1 80-6044/97, c. 1/97priniil 81-6044/97, c. l/9lprimJl 79-6044/97 ZO dna 12.8.1997,
geom.plan c.3 1321704-066/97 zo dna 11.7.1997.
Dolozica k notarskej zapisnici c.N 234/96, Nz 266/96 ZO dna 1.4.1998, c.Z- 1520/98 zo dna 2.4.1998.
Ziadost c.7396/97 ZO dna 26.9.1997, c.Z-4135/97 ZO dna 29.9.1997.
Not.zapis.,osvedcenie c.N 1 7/96,Nz 114/96 ZO dna 8.1.1996 podIa ~ 2-9 Z.c.293/1 992 Zb., c.Z-3320/96 ZO dna
7.5.1996.
I -Pkn.vI.č.3473 adminjstratfvna dohoda čd.980/1 962.
Fk vl.č.3685, vládne nariadenie čd.816/1 957
FK vl.Č.3282, VI.nar.Č.1 10/53, Čd. 1207/1 957
FK vl.č.1668 výmer čd.474/1958.
FK vl.č.821 štatút čd.944/I 956.
FK vl.c.3282, 3685, cd.816/1957, cd.1207/1957
Pk vl.č.3938, viadne nariadenie Č.1 10/53 fl., čd.785/1957
Fk vl.č.4849, 5783, rozhoduutie čd.1512/63
Zamenna zmluva c.V-1 838/98 za dna 3.7.1998, geom.plan c. 11988258-069/97 zo dna 10.11.1997.
Záineimá zmluva Č.V-2479/98 za dňa 3.8.1998.
Neknihované.
FK vl.Č.2293 návrh pódohospod.odboru rady MNV Levice Čd.38/1 959.
FK vLČ.1864 kúpa Čd.4326/1943.
FK vl.č.2233 návrh KNV Nitra Čd.631/1952.
Listina o určení súpisného Čísla č.6952/98 zo dňa 17.7.1998, 1.3733/98 ZO dila 13.8.1998.
Dodatocna listina ose. c.7286/98 ZO dna 4.8.1998, c.Z-3735/98 za dna 13.8.1998, geom.plan c.31321704-145/97 za
dua 17.12.1997.
Kupna zmluva c.V-2821/98 ZO dna 27.8.1998, geom.plan c.31321704-145/97 ZO dua 17.12.1997.
Návrh na prevedenie zmien od MU Levice č.4398/96 za dila 22.7.1996, č.Z-4952/96 zo dila 29.7.1996.
Dodatočná listina o určení súpisného čísla č.3 111/98 zo dila 3.4.1998, č.Z-5728/98 ZO dňa 29.12.1998.
Dodatočná listina o určenj súpisného čísla č.6854/98 zo dňa 29.7.1998, Z-3640/98 zo dňa 7.8.1998.
Rozhodnutje o vyvlastnení č.j. 1744/68-výst. zo dila 16.8.1968.
Vyvlastňovacie rozhodnutie č.Výst.6842/1 968 zo dila 10.12.1968.
Kúpna zmluva za dila 24.10.1968.
Vyvlastňovacic rozhodnutie č.výst.3389/I 969 ZO dňa 29.5.1969.
Vyvlastilovacje rozhodnutie č.j.1744/68-výst. zo dila 28.9.1968.
Vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.2012/68 zo dila 22.10.1968.
Kúpna zmluva č.j.V-48I-23251/1968 zo dila 4.6.1968.
-

-

-

-
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Kúpnazmluvazo dila 25.10.1968.
Kúpnazmluvazodila 1.11.1968.
Kúpnazmluvazo dila 18.9.1968.
Kúpna zmluvy zo dila 18.9.1968.
Vyviastilovacie rozhodnutie č.výst.6411964 zo dila 5.6.1964.
Kúpna zmluva Zo dila 7.8.1962.
Vyvlastilovacie rozhodnutie č.výst.3386/1962 zo dila 27.10.1962.
Dodatočná listina o určení súpisného čísla č.8640/98 zo dila 9.9.1998, č.Z-3 13/99 zo dňa 21.1.1999.
Zámenná zmluva č.V-3 184/98 Zo dila 6.10.1998, geom.plán č.17572061-18/98 zo dila 3.8.1998.
Ziadosť č.5801/98 Zo dila 12.6.1998, Z-2843/98 zo dila
17.6.1998, geometrický plán č.1 1988258-024/96 zo dila 26.9.1996.
Zámenna Zmluva č.4/98, ě.V-295/99 zo dila 25.2.1999.
Dodatočná listina o určení súpisného čísla č.3 104/98 zo dila 3.4.1998, č.Z-632/99 zo dila 16.2.1999.
Dodatočná listina o určení súpisného čísla č.3103/98 Zo dila 3.3.1998, č.Z-633/99 zo dila 16.2.1999.
Dodatočná listina o určeni súpisného čísla č.3105/98 zo dila 3.3.1998, č.Z-634/99 zo dila 16.2.1999.
Dodatočná listina o určeni súpisného čísla č.3106/98 ZO dila 3.4.1998, č.Z-635/99 zo dila 16.2.1999.
Dodatočná listina o určení súpisného čísla č.3107/98 Zo dila 3.3.1998, č.Z-636/99 Zo dila 16.2.1999.
Dodatočná listina o určení súpisného čísla č.3 108/98 Zo dila 3.4.1998, č.Z-637/99 ZO dila 16.2.1999.
Dodatočná listina o určení súpisnélio čísla č.3 109/98 zo dila 3.4.1998, č.Z-638/99 zo dila 16.2.1999.
Dodatočná listina o určení súpisného čísla č.3 110/98 ZO dila 3.4.1998, č.Z-639/99 zo dila 16.2.1999.
Návrh na Zápis vlastníckych práv k nehnutel‘nostiaxn-stavbá~n č. 11301/98 ZO dila 26.11.1998, Z-5307/98 za dila
1.12.1998.
Zámenná zmluva č.V-1035/99 Zo dila 30.3.1999.
Rozhodnutie MNV o vyvlastnení č.výst.1/1971 zo dila 16.4.1971, č.Z-1 15/99 zo dila 15.1.1999.
Rozhodnutie o vyvlastnení č.1/l971 Výst. Zo dila 14.6.1971, č.Z-1 15/99 zo dila 15.1.1999.
Dodatok k delimitačnému protokolu za dila 24.7.1997, Ziadosf č.6307/97 Zo dila 15.8.1997, č.Z-3644/97 ze dila
27.6.1997, dodatoČná listina č. l/98priniJ99-l91 1/98 zi dila 4.3.1998, geom.plán č.31321704-012/98 Zo dila
4.2. 1998.
Delimitačný protokole odovzdaní byt.jednotiek Zo dila 15.7.199 1, geontplán č.32321704-01 1/98 ZO dila 4.2.1998,
č.Z-1244/98 Zo dila 17.3.1998, roZhodnutje o vyvlastneni Č.výst.1630/1962 Zo dila 6.7.1962.
Dodatok k delimitačnému protokolu č.Fin.98/00075 Zo dila 26.6.1998, č.Z-3084/98 zo dila 1.7.1998, geom.plán
č.31321704-148/97 ZO dila 14.1.1998.
Ziadosť č.8.3/50l0/99-141 zo dila 11.5.1999, Z-2128/99 zo dila 13.5.1999, hospodárska zmluva č.1/445/86 zo dila
1.1.1987, zápis o odovzdaní a prevzatí zo dila 30.12.1986.
Dodatočná listina o určení sč. 8632/98 zo dila 9.9.1998 (p.č.535), dodatočná listinao sč. 8637/98 ZO dila 9.9.1998
(p.č.532), č.Z-1776/99 ZO dila 29.4.1999. 2486/99.
Ziadost‘ v zmysle zákona č.138/91 Zb. a zákona č.265/92 Zb., č.Z-4596/96 Zo dila 11.7.1996.
Kúpna zmluva č.V-2004/99 za dila 15.6.1999.
Ziadosť č.Z-2703/99 Zo dila 15.6.1999, geom. plán č.l8/99 ZO dila 3.6.1999.
Rozhodnutie OU Levice odbor katastrálny Levice č.QU KAO č. 108/99 ZO dila 29.6.1999, č.46/99 Zo dila
15.5.1999, č.54/99 Zo dila 21.5.1999, č.67/99 Zo dila 2.6.1999, č.72/99 zo dila 21.6.1999.
Ziadosf o prevedenie geontplánu č.008/99 ZO dila 15.4.1999, č.Z-3682/99 ZO dila 3.8.1999, nájomná zmluva č.N
35/99 Zo dila 6.8.1999.
Kúpna zmluva č.V-2919/99 zo dila 18.8.1999.
Dodatočná listina o určení súpisného čísla č.7 100/99 za dila 8.7.1999, č.Z-3675/99 Zo dila 30.7.1999, geom.plán
č.3l321704-147/97 ZO dila 30.1.1998.
Rozhodnutie OU «AO č.29/99 za dila 24.3.1999, č.OU KAO 86/99 zo dila 15.6.1999.
Dodatočná listina o určení súpisného čísla č. 8762/99 ZO dila 24.8.1999, Z-43 11/99 ZO dila 10.9.1999.
Kůpna zmluva č.V-l517/99 ZO dila 17.9.1999.
Dodatočná listina o určení súpisného čísla č. 8473/99 zo dila 16.8.1999, Z-457 1/99 zo dila 28.9.1999.
Ziadosf č. 10050/99 ZO dila 29.9.1999, dodatočná listina o určení súp.čísla č. 9386/99, 9387/99, 9389/99 zo dila
22.9.1999, podľa Z-4656/99 ZO dila 1.10.1999.
Dodatočná listina o určení súpisného čísla č.9388/99 zo dila 22.9.1999, Z-5060/99 zo dila 4.11.1999, geom.plán
č.1 16-027/93
zo dila 25.5.1993.
Ziadosť Č. 11059/99 za dila 27.10.1999, Z-5026/99 zo dila 28.10.1999.
Kúpna zmluva č.V-4297/99 zo dila 22.12.1999, geom.plán č.69/99 zo dila 20.5.1999, kvitancta č.Z-60 17/99 zo dila
22.12.1999.
Ziadosť, dodatočná listina a určení súpisného čísla č.1/97prim1145-5602/97, l/9lprim/l46-5602/97, 1/97prim11475602/97, l/97prim/148-5602/97 zo dila 24.7.1997, Z-6086/99 zodila 27.12.1999, geom. plán č.3 1321704-052/97 Zo
dila 4.7.1997.
Rozhodnutje MNV Levice o vyvlastnení č.602/62 zo dila 31.8.1962, č.Z-3874/97 zo dila 10.9.1997.
Rozhodnutie a vyvlastnení MsNV Levice č.4557/1962 zo dila 16.2.1963, č.Z-3874/97 zo dila 10.9.1997.
Rozsudok OS Levice č.14C 211/97 zo dila 14.6.1999, č.Z-3667/99 zo dila 29.7.1999, č.Z-3786/99 Zo dila 5.8.1999,
č.Z-3667/99 zo dila 29.7.1999, geom.plán 33115087-2/97 Zo dila 4.2.1997.
Rozhodnutie OU Levice, katastrálny odbor o oprave chyby v katasti č. 12/2000 Zo dila 24.2.2000, geom.plán
č.34687785-022/98 za dila 28.9.1998.
Notárska zápisnica N 24/2000, Nz 25/2000 za dila 22.2.2000, vyhlásenie o vydržaní v zmysle * 63 zák. č. 323/92
Zb., podľa Z-1362/2000 za dila 2.3.2000.
Notárska úpisnica N 341/99, Nz 24/2000 zo dila 22.2.2000, osvedčenie v zmysle * 2 ods. I zák.č.293/92 Zb., Z
1361/2000 Zo dila 2.3.2000, geom.plán 054/99 za dila 15.4.1999.
Zámenná zmluva č.V-4069/99 zo dila 7.4.2000, geom.plán č.24/99 ZO dila 4.8.1999.
Ziadost‘ č. 1031/2000 zo dila 4.2.2000, Z-828/2000 zo dila 9.2.2000, geom.plán č.1 50/99 za dila 15.12.1999.
Rozhodnutie o vyvlastnení č.683/1965 zo dila2l.6.1965, č.Z-3784/99 zo dila 5.8.1999.
-

-

.

.

Ziadosfč.3977/99 zo dila 14.4.1999, Z-1661/99 Zo dila 19.4.1999.
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Vyviastilovacie rozhodnutie č.1370-74-výst. zo dila 28.5.1974, vyvlastilovacie rozhodnutie č.výst.2867/71 Zo dňa
15.10.1971, žiadosť MU Levice č.Z-2976/99 Zo dila 29.6.1999.
Vyvlastňovacie rozhodnutie č.výst.3224/72 zo dila 7.6.1973, č.Z-3345/99 zo dila 8.7.1999, geom.plán č.243-252042-92 zo dila 28.8.1992.
Kůpna zmluva č.V-1 866/2000 zo dila 9.6.2000.
Rozhodnutie OU Levice, katastrálny odbor č.OU KAO 78/2000 zo dila 29.5.2000.
Rozhodnutie OU Levice, katastrálny odbor Č.OU KAO 79/2000 Zo dila 29.5.2000.
Rozhodnutie OU Levice č.j.T-2000/01 145-SWFoŠ. Zo dila 14.6.2000, Z-4204/2000 zo dila 19.6.2000.
Dodatočná listina o určení súpisného Čísla č.4254/2000 ZO dila 13.4.2000, Z-4292/2000 zo dila 23.6.2000.
Dodatočná listina o určení sč. č.7058/2000 zo dila 7.7.2000, č.Z-4795/2000 Zo dila 17.7.2000.
Kúpna zmluva č.V-1 865/2000, č.V- 1867/2000 zo dila 24.7.2000.
Dodatočná listina o určení súpisného Čísla Č. 7305/2000
dila 25.7.2000, Z-5335/2000 zo dila 3.8.2000.
Kúpna zmluva Č.V-2769/2000 zo dila 27.9.2000.
Rozhodnutie o oprave chyby KN Č.OU KAO 191/2000 zo dila 2.10.2000, opravné rozhodnutie č.207/2000 ZO dila
27.10.2000.- p01.2951/2000.
Dodatok k delimitačnému protokolu ZO dila 17.6.1991, Č.Z-3689/2000 zo dila 23.5.2000, geozn.plán Č. 11/98 Zo dila
18.9. 1998.
žiadost‘ č.Z-4281/99 ZO dila 9.9.1999, geom.plán č.28/99 Zo dila 31.8.1999, dodatočná listina o určení sě. č.7916/99
až 7919/99 zo dila 5.8.1999.
Zápis neknih. pozemku podl‘a Zák. č.182/1995 Z.Z..
Kúpna zmluva č.V-3882/2000 ZO dila 21.12.2000, geom.plán č.63/2000 ZO dila 24.11.2000.
Rozhodnutieo oprave chyby v KN Č.OU KAO 245/2000 zo dila 28.12.2000.
Dodatočná listina o určení súpisného čísla Č. 10262/2000 zo dňa 25.10.00, Z-72 15/2000 zo dila 3.11.2000,
č.10262/2000-1 ZO dila 26.10.00, Z-7216/2000 ZO dila 3.11.2000, objednávka Č. 152/181/2000 Zo dila 20.12.00, Z
201/2001 zo dila 4.1.01, geom.plán Č. 016/2000 Zo dila 29.2.2000.
Rozhodnutie o oprave chyby v KN č.OU KAO 115/99 ZO dila 12.1.2001.
Uznesenie OS Levice Č. Er 548/00-29, Ex 296/00 za dila 5.2.2001, Z-599/2001 zo dila 23.1.2001, geom.plán
Č .42/2000
zo dila 10.3.2000.
Rozhodnutie OU KAO 2/2001 zo dila 7.2.2001.
Kúpna zmluva ě.V-627/2001 zo dila 29.3.2001.
Notárska zápisnica N 92/2000, Nz 95/2000 za dila 22.5.2000, Z-l 121/2001 zo dňa 13.2.2001, geom.plán Č. 142/99
zo dila 7.12.1999.
žiadosť č.Z-2852/2001 ZO dila 18.5.2001, vyvlastilovacie rozhodnutie č.2254/78-Výst./Mr. zo dila 31.10.1978.
žiadosť č.Z-2853/2001 zo dila 18.5.2001, kúpna zmluva zo dila 3.5.1979.
Listina o určení súpisného čísla Č. 2819/2001 zo dila 9.3.2001, Z-1625/2001 ZO dila 16.3.201.
Kúpna zmluva č.V-955/2001 ZO dila 30.5.2001.
Geometrický plán č.48/2000 zo dila 27.10.2000.
Rozhodnutie OU Levice Č. T-2001/00774-SP/Kup. Zo dila 17.5.2001, Z-2866/2001 zo dila 18.5.2001.
Ziadosť Č. 5533/2001 zo dila 7.6.2001, Z-3278/2001 Zo dila 15.6.2001, listiny o určení súpisného Čísla Č.4401/01,
4402/01,4403/01 geom.plán Č. 125/2000 zo dila 17.1.2001.
Zámenná zmluva Č.V-2659/2001 zo dila 19.9.2001.
žiadosf Č.Z-4138/2001 zo dila 2.8.2001, geom.plán Č.25/2001 zo dila 18.6.2001.
geom.plán č.052/2000 zo dila 3.8.2000.
Listina o určení súpisného čísla č.2903/200 1 za dila 27.3.2001, Z-2 182/2001 Zo dila 9.4.2001.
Listina o určení súpisného čísla Č. 2903/2001 zo dila 27.3.2001, Z-2183/2001 zo dila 9.4.2001.
Listina o určení súpisného čísla Č.2903/Ol zo dila 27.3.2001,
Z-4272/200l ZO dila 13.8.2001.
Ziadosť Č. 112/181/2001 ZO dila 21.8.2001, Z-4414/2001 zo dila 22.8.2001.
Ziadost‘ Č. Z-5734/2001 zo dila 4.12.2001, geom.plŮn Č. 81/2000 zo dila 26.10.2001.
Kúpna zmluva Č.V-3068/2001 zo dila 13.12.2001, geom.plán Č.048/01 zo dňa 3.8.2001.
Kúpna zmluva č.V-1331/01, V-1332/01, V-1333/01 zo dňa 11.12.2001, geom.plán Č. 03/01 zo dila 22.1.2001.
Geom.plán Č.26/2001 zo dila 7.8.2001.
Geom.plán č.35/2001 zo dila 3 1.5.2001.
Kúpna zmluva Č.V-4044/200 1 zo dila 27.2.2002.
Listina o určení súpisného čísla Č. 3161/2002 zo dila 26.3.2002, Z-1793/2002 zo dila 15.4.2002.
Rozhodnutje č.2002/00077/5I zo dila 6.7.2002.
Zámenná zmluva č.V-238 1/2002 za dila 24.6.2002.
Listina o určení súpisného čísla Č. 5755/2002 zo dila 10.6.2002, Z-2947/2002 zo dila 20.6.2002.
Listina o určení sůpisného čísla Č.5754/2002 zo dila 11.6.2002, Z-2948/2002 zo dila 20.6.2002.
Listina o určení súpisného čísla č. 3839/2002, 3839/2002-1,3839/2002-2,3839/2002-3 za dila 24.4.2002,4057/2002
ZO dila 18.4.2002, Z-2823/2002 za dila 13.6.2002, stavebné povolenie Č. T-2001/00582-SPPToŠ. zo dila
7.5.2001,geom.plán č.l8/2002 zo dila 17.4.2002.
Kúpna zmluva č.V-3784/2002 zo dila 20.9.2002.
Kúpna zmluva č.V-875/2003 zo dila 20.3.2003.
Kúpna zmluva č.V-1 140/2003 za dila 2.5.2003.
Kúpna zmluva č.V-1283/2003 ZO dila 14.5.2003
Návrh na zápis Č.6855/2003 zo dila 13.6.2003, dodatok k delimitačnému protokolu č.3 o odovzdaní a prevzatí
kompetencii v súlade so zákonom NR SR č.416/2001 Z.z. zo dila 14.8.2002, Č. Z-2882/03 zo dila 24.6.2003.
Návrh na zápis č.6351/03 zo dila 16.6.2003, deliznitačný protokol zo dila 14.8.2002 0 odovzdaní a prevzatí
kompetencii v súlade so zákonom NR SR č.416/01 Z.z., Č. Z-288 1/03 zo dila 24.6.2003.
Návrh na zápis Č.6350/03 zo dila 11.6.2003, delimitaČný protokol o odovzdaní a prevzatí kompetencii v súlade so
zákonom NR SR Č.416/0l Z.z., Č. Z-2896/03 zo dila 25.6.2003.
Zámenná zmluva Č. V-198l/03 zo dila 15.7.2003.
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Geometrický plán č.54/01 Zo dňa 10.8.2001.
Návrh, č.Z-365912003 zo dňa 6.8.2003.
Geometrický plán č.022/03 zo dňa 1.8.2003.
žiadosť č.9994/03 zo dňa 10.9.2003, geo.plán Č.0 18/03 zo cIlia 17.7.2003, rozhodnutie O určení súp.čísla
č.8704,8705,87Q7,8706/03 zo dňa 5.8.2003, 8708/03 zo dňa 7.8.2003, Č. Z-4293/03 zo dňa 18.9.2003.
Z~menná zmluva č.V-3536/2003 ZO dňa 4.1 l.2003,geom.plán č.93/2003 Zo dňa 14.8.2003.
Kůpna zmluva Č. V-30/2004 Zo dňa 17.2.2004.
Kúpna nnluva Č. V-31/2004 zo dňa 17.2.2004.
Kúpna zmluva Č. V-3 13/2004 zo dňa 17.2.2004, geom.plán č.39/03.
Rozhodnutje č.X2 1/2004 ZO dila 13.4.2004.
Návrh na Zápis vlastníctva č.2747/2004 zo dila 1.3.2004, kúpna zmluva zo dila 18.12.1972, č.Z- 1664/04 zo ‚Ilia
2.4.2004.
Návrh na ‚ápis č.5650/2004 ZO dila 26.4.2004, rozhodnutie Mesta Levice č.5339/2004 o určení súpis.čísla Zo dila
22.4.2004, delimitačný protokol ZO dila 19.8.2002, č.Z-2277/04 Zo dňa 3.5.2004.
Rozhodnutie OBPÚ Levice č.P 2004/00290 zo dila 16.6.2004, č.R-255/04 zo cIlia 16.7.2004.
Kúpna zmluva č.V-2845/2004 Zo dila 3 l.8.2004,geom.plán č.35/2004 zo dila lO.8.2004,rozhodnutie Qbvodného
pozemkového úradu v Leviciach Č.2004/00 1405 zo dila 31.8.2004.
Rozhodnutie Mesta Levice č.9377/2004 O určení súpis.čísla ZO cIlia 12.7.2004, č2-3913/04 ZO cIlia 10.8.2004, návrh
na zápis vlastníckych práv č.9884/2004 ZO dila 21.7.2004.
Dodatočné rozhodnutie o určení sůpisného čísla č.6/94primIl 18-1942/94 zo dila 29.4.1994, č.Z-5500/2004 zo dila
5.11.2004.
Žiadosť-Mesto Levice Č. 11806/2004 Zo dila 14.9.2004, Rozsudok Krajského sůdu v Nitre č.8Co 79/04-290 ZO dila
17.6.2004, č.Z-4727/2004 zo dila 27.9.2004.
Návrh na Zápis vlastníctva do katastra nehnuteľností Č. 10433/2004 zo dila 5.8.2004, kúpna nnluva Zo dila
27.9.1973, kúpna zmluva zo dila 10.7.1978, č.Z-4003/04 Zo dila 17.8.2004.
Zámenná zmluva č.V-4026/2004 zo dIla 21.12.2004.
Návrh č.3152/2004-001 Zo dila 7.12.2004, č.Z-6225/2004 ZO dila 14.12.2004.
Delimitačný protokol č.7/2004 ZO dIla 7.12.2004.
Kúpna zmluva č.V-228/2005 ZO dIla 22.2.2005.
Kúpna zmluva č.V-684/2005 Zo dila I 7.3.2005,geom.plán Č. 1/2005 zo dila 10.1.2005.
Kúpna zmluva č.V-865/2005 zo dila 30.3.2005, geom.plán č.50/2004 Zo dila 26.10.2004.
Kúpna zmluva č.V-1006/2005 Zo dňa S.4.2005,geom.plán č.68/2004 zo dIla 30.12.2004.
Zámenná zmluva Č. V-l 79/2005 Zo dila 25.4.2005, geontplán č.2 1/2004.
Kúpna zmluva č.V-1790/2005 Zo dila 1.6.2005.
Rozhodnutje č.X45/2005 Zo dila 15.7.2005.
Návrh na zápis vlastníctva č.4299/2005 ZO dila 4.5.2005, notárska zápisnica, vyhlásenie o vydržaní č.N 100/2005,
Nz 18596/2005, NCRIs 18339/2005 ZO dila 29.4.2005, doložka k notárskej Zápisnici Zo dIla 8.8.2005, kúpna zinluva
ZO dila 12.6.1978, Č.Z-2303/05 ZO dila 16.5.2005.
Darovacia zmluva č.O8/O6OS/92/2004/Dz, Č. V-2943/2005 ZO dIla 19.8.2005.
Kúpna zmluva č.V-3 93 0/2005 ZO dila 6.10.2005.
Geom.plán Č. 19/2005, kúpna zmluva V-2707/2005.
Kúpna zmluva č.V-4794/2005 ZO dila l9.l2.2005,geom.plán č.57/2005 Zo dila 15.11.2005.
Rozhodnutie č.X-99/2005 ZO dila23.12.2005.
Návrh na zápis vlastníckeho práva a geometrický plán Č. 48/2004 Zo dila 8.10.2004, Č. Z-3423/2006 Zo dila
23.6.2006.
žiadosťo prevedenie geom.plánu č.26/2006 zo dila 8.6.2006, kolaudačné rozhodnutie č.SÚ-62 1/2006-Kov. zo dila
19.7.2006, č.Z-4479/06 zo clIla 14.8.2006.
Kúpna zmluva č.V-3878/2006 ZO dila lO.l0.2006,geom.plán Č. 14/2005 ZO dila 30.5.2005.
Kúpna zmluva č.RL329/84. 157/84.
Kúpna zmluva č.V-39/2007 zo dila 29.1.2007, geom.plán č.40/2006 Zo dila 30.5.2006.
Rozhodnutie o zmene súp.Čísla Č. 1245/07 ZO dila 7.2.2007,Z- 1026/07 ZO dila 20.2.2007
RoZhOdnutie o určení súp.čísla č.1250/07 zo cilia 7.2.2007,Z-1027/07 Zo dila 20.2.2007
Rozhodnutie SK Levice Č. X-l 94/2006-21 zo dila 21.3.2007.
Zámenná zmluva č.V-1 122/2007 ZO dila 28.5.2007, geom.plán č.120/2006 Zo dila 6.12.2006.
Kúpna zmluva č.V-2536/2007 zo dila 27.6.2007,geom.plán Č.32/2006 zo dila 18.12.2006.
Kúpna zmluva Č. V-2537/2007 zo dila 28.6.2007.
Kúpna nnluva č.4K 3305 07, č.V-5954/2007 zo dila 6.12.2007.
žiadosť, geom.plán č.1 16/2007 zo dila 17.9.2007, č.Z-6163/2007 zo dila 8.11.2007.
Zámemiá zmluva č.V- 761/08 zo dila 6.3.2008, geom.plán č. 47/2007 ZO dila 11.5.2007.
Kúpna zmluva Č. V-928/2008 ZO dila 14.3.2008.
Rozhodnutie o~Ú Levice zo dila 28.2.2008 č.P 2008/00006, č.R 126/2008 zo dila 5.3.2008.
Geometrický plán Č. 11/2007 Zo dňa 7.5.2007, Č.Z-334/2008.
Kúpna zmluva Č. V-2787/2008 zo dila 13.6.2008.
Kúpna zmluva č.V-3328/2008 zo dila 10.7.2008.
Zámenná zmluva č.V-5123/2008 zo dIla 8.9.2008.
Návrh na Zápis vlastníctva č.4627/2008 zo dila 7.5.2008, rozhodnutie MsNV v Leviciach odbor výstavby
Č. 1630/1962 zo dila 6.7.1962, zriadenie štátnej hospodárskej organiZácie zo dIla 9.4.1969, protokol č.X-375/2008 Z
dIla 28.8.2008, č.Z-2756/08 zo dila 20.5.2008.
Geometrický plán Č.83/2007 zo dila 5.12.2007.
Kúpna zmluva č.V-6531/2008 Zo dila28.11.2008.
Oprava chyby v operáte KN neformálnym spůsobom č. X 527/2008 zo dila 11.12.2008.
Rozhodnutie SK Levice č. X 65/2009 zo dila 13.3.2009.
Kúpna zmluva Č.V-6958/2008 zo dila l6.3.2009,geom.plán č.29/2005 zo dila 26.7.2005.
Geom.plán Č.! 14/2008 zo dIla 12.12.2008.
Geometrický plán Č.33/2008 zo dila 3.3.2009.
-
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Zámensiá zmluva č.V-3 105/2008 zo dita 19.5.2009, geom.plán Č. 18/2006 Zo dita 18.12.2006.
Geometrický plán 6.56/2008 Zo dita 14.1.2009.
žiadosť, geometrický plán Č.40/2008 zo dita 9.5.2008, 6.46/2008 zo dita 22.5.2008, Z-3399/2009 zo dňa 30.6.2009.
Geometrický plán 6.019/2009 zo dita 28.8.2009.
geom.plan c.1988258-039/96 ZO dna 12.8.l996.-pol.1003/96
Zamenna zmluva c.V-224/97 zo dna 28.1.1997. -62/97 Dodatocne rozhodnutie o urceni supisneho cisla
c.1/97pnnV50-2640/97 zo dna 8.4.1997, c.Z-1576/97 zo dna 23.4.1997.- 634/97
Dodatocne rozhodnutje o urceni supisneho cisla Č. l/97primJ45-2635/97 Zo dna 7.4.1997, c.Z-1 569/97zo dua
23.4.1997. 635/97
Dodatocne rozhodnutie o urceni supisneho cisla c. 1/97prin1147-2637/97 Zo dna 8.4.1997, c.Z- 1567/97 zo dna
23.4.1997. -636/97
Dodatocue rozhodnuůe o urceni supisneho cisla c.1/97primJ54-2644/97 zo dna 8.4.1997, c.Z-1579/97 zo dna
23.4.1997.- 637/97
Kúpna zmluva č.V-4090/2009 ZO dita 10.11.2009.
Rozhodn‘gie o odstránení stavby ě.SÚ-688/2008-Jes. Zo dita 19.2.2009.
Geometrický plán 6.136/2009 zo dita 9.9.2009.
Geometrický plán 6.1010/2007 ZO dita 9.3.2009.
Zámenná zmluva Č. V-54/20 10 zo dita 15.03.2010, geometrický plán 6.27/2008 zo dita 02.10.2008, 6.33/2008 zo dita
21.10.2008, 6.29/2009 zo dita 21.10.2009.
Zámenná zmluva Č. 1/2010 ZO dita 15.02.2010, rozhodnutje Č.V-529/201 O zo dita 16.03.2010, geometrický plán
Č.121/2009 Zo dita 25.11.2009
Kůpna zmluva Č.V-725/2010 Zo dita 3l.3.2010,geom.plán Č.17/2010 ZO dita 18.2.2010.
Návrh na vykonanie ~ Č. 2470/2010 Zo dita 10.03.2010, Č.Z-1392/2010 zo dita 12.3.2010, protokol Č. 4/2009 o
odovZdani a prevzatí majetku zo dita 01.10.2009.
Návrh Č.: 2012/2010 Zo dita 22.2.2010, Č.Z-l 176/2010 ZO dňa 3.3.2010.
Protokol o prechode majetku ZO dita 25.8.2009.
Zámenná zmluva Č.V-942/201Q zo dita 26.4.2010, geom. plán 6.8/2010 zo dita 18.2.2010.
Kúpna zmluva Č.V-1612/2010 Zo dita 1.6.2010.
Kúpna zmluva Č.V-1962/2010 Zo dita 22.6.2010.
Gepmetrický plán 6.115/2009 Zo dita 14.1.2010.
žiadosť ZO dita 19.8.2010, rozhodnutieo určení súpisného Čísla Č.64 10/2010 ZO dita 6.7.2010, geom. plán 6.45/2010
ZO dita 4.5.2010, Č.Z-4731/2010 zo dita 20.8.2010.
Rozhodnutie Č. P2010/00325 zo dita 29.7.2010, R-324/2010 ze dita 25.08.2010.
Darovacia zmluva Č.V-5061/20l0 Zo dita 17.12.2010.
Geometrický plán 6.49/2010 ZO dita 22.12.2010.
Rozhodnutieo určeni sČ. Č. 10140/2010 Zo dita 2.11.2010, geometrický plán Č. 60/2006 zo dita 8.11.2006, súhlas
SPF Zo dita 1.3.2011, Č.Z-7084/20l0 zo dita 8.12.2010.
žiadosf, geom. plán 6.127/20 10 zo dita 6.10.20 10.
Zámenná zmluva Č.V-1598/201 1 zo dita 4.7.2011, geom.plán 6.17/2011 Zo dita 15.3.2011.
Návrh 6.4756/2011 Zo dita 8.6.2011, Č.Z-3738/201 I zo dňa 15.6.2011.
Rozhodnutie o určeni súpisného čísla 6. 5959/2011 zo dita 20.06.2011.
Rozhodnutje SK Levice č.X-349/20 11-8 zo dita 24.9.2011.
Geometrický plán Č. 6/2011 ze dita 13.07.2011.
Kúpna zmluva Č. V-4192/201 1 ZO dita 02.122011.
Kúpna zmluva Č.V-4877/20l 1 ze dita 19.10.2011, rozhodnutie Zo dita 12.01.2012.
Geometrický plán 6.17/2005 zo dita 9.12.2005, ZPMZ Č. 4562 E.
o zrušení a vyperiadaní podielového spoluvlastníctva Č. 1966/2011/OSEM Zo dita 23.11.2011, dodatok zo
dita 06.03.2012, geom. plán 6.4/2011 ZO dita 31.10.2011, Rozhodnutie Zo dita 13.03.2012.
Kúpna zmluva Č.V-1428/2012 ZO dita 12.8.2010, dodatok 6.1 zo dita 31.8.2010, dodatek 6.2 ZO dita 2.8.2011,
Rozhodn‘gie zo dita 15.5.20 12.
Rozhodnutie Č.:P 2012/00227 Zo dita 21.03.2012.
Zoznam nehnuteľností prechádzajúcich do vlastníctva Mesta Levice ZO dita 29.03.2012, Č.Z-2390/2012 Zo dita
30.04.2012.
Kúpna zmluva Zo dita 12.6.2012, rozhodnutie Č.V-2635/2012 zo dita 26.7.2012.
Kúpna zmluva zo dita 22.6.2012 rozhodnutie č.V-2636/2012 ze dita 26.7.2012.
Z-595/2013 ZO dita 31.12013 žiadosť Č: S-9l2/2013w dita 21.12013.
Stavebné povolenie Obce Kalná nad Fironom Číslo: SU-50/2010-Nav. Zo dita 12.2.2010.
Rozhodnutje Obce Kalná nad Hronom Číslo: SU-69/2012-Nav ze dita 25.1.2012.
Geometrický plán Č.53/2012 zo dita 26.11.2012.
R-605/2012 zo dita 20.12.2012 Rozhodnutie ObPU v Leviciach Č. P 2012/00601 ZO dita právoplatnosti 6.12.2012.
Z-18/2013 ZO dita 3.01.2012, rozhodnutje o zmene súpisného Čfsla 6.11247/2012 Zo dita 29.11.2012.
Z-19/2013 Zo dita 3.01.2013, rozhodnutie o zmene súpisného čísla Č. 11247-1/2012 ZO dita 19.11.2012.
Geometrický plán Č. 6/2011, ZPM 5904 E ze dita 29.09.2011.
Z-333/20l3 zo dita 21.1.2013 Návrh na zápis Zo dita 15.1.2013, prechod majetku SR do vlastnictva obce v zynisle
*-u 2 zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov.
Z-547/20l3 zo dita 30.1.2013 Návrh na zápis Zo dita 15.1.2013, prechod majetku SR do vlastnictva obce v zmysle
*-u 2 zák. Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v není neskorších predpisov.
Geometrický plán 6.030/2012 Zo dita 28.12.2012, V-849/2013.
Z-2l30/2013 ze dita 11.4.2013 žiadosťo zápis roZostavaných stavieb Č. 5-3367/2013 zp dita 10.4.2013, geom.
plán Č. 7/2013 zo dita 25.3.2013, Znalecký posudok Č. 21/2013, Stavebné povolenie Č. SU-50/2010-Nav. zo dita
12.2.2010.
V-2838/2013 Kúpna zmluva Zo dita 26.06.2013.
Z-4334/2013 zo dita 19.7.2013 zápis vlastníctva z majetku SR do vlastníctva obce v zmysle *-u 2 zákona
Č.138/1991 Zb. o majetku obci v není neskoršich predpisov zo dita 18.2.2013.
Geom.plán Č.49/20l3, ZPM 6.6445, zo dita 24.5.2013.
-

-

-

-

-

-
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Z-5108/2013 Zo dňa 23.8.2013 Návrh na zápis Č. 7252/2013 Zo <Ma 16.8.2013, prechod majetku SR do vlastníctva
obce v zmysle *-u 2 zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v není neskorších predpisov.
Z-6105/2013 zo dňa 10.10.2013 Žiadosť zo dňa 9.10.2013 o zápis geometrického plánu Č. 34282173-122/2013,
ZPM Č. 6538 zo <Ma 4.10.2013, geometrického plánu Č. 34282173-123/2013, ZPM Č. 6544 zo dila 4.10.2013.
Z-6591/2013 zo dňa 29.10.2013 Žiadosťo zápis geometrického plánu Č. 010/2012 zo dila 18.4.2012, ZPM Č. 6177.
Z-6590/201 3 Zo dňa 29.10.2013, žiadosť o zápis geometrického plánu Č. 14/2012 zo <Ma 01.03.2012, ZPM 6149.
Z-6593/2013 Zo dňa 29.10.2013 žiadosfo zápis geometrických plánov Č. 9141/2013/S zo dňa 23.10.2013, geom.
plán Č. 2/2012 ZO dila 16.2.2012, ZPM Č. 6128, geom. pláně. 1/2012 zo dila 15.2.2012, ZPM Č. 6127.
Z-7900/2013 zo dila 18.12.2013 rozhodnutie o určení súpisného Čísla Č. 10089/2013 zo dila 25.11.2013.
Z-7903/201 3 zo dňa 18.12.2013 rozhodnutie o určeiií súpisného Čísla Č. 10092/2013 Zo dila 25.11.2013.
Z-7910/20l3 zo <Ma 18.12.2013 Rozhodnutie o určení súpisného Čísla Č.: 10093/2013 Zo dila 25.11.2013.
Z-8l20/2013 zo dila 30.12.2013 žiadosť Zo dňa23.12.2013, geometrický plán Č.2/20l3 (ZPM 6353) Zo dila
18.1.2013, geometrický plán Č.3/2013 (ZPM 6354) zo dňa 21.1.2013.
V-l 152/2014 kúpna zmluva Č. 95/2014, c.Č. 43/2014/OSEM Zo dila 21.01.2014. -1011/14
V-1499/2014 Kúpna zmluva Č. 961/2014, c.Č. 160/2014/OSEM zo dila 24.03.2014.
Z-2029/14 zo dila 2.4.2014, Návdi na zápis do katastra nehnuteľností v zmysle * 2 zákona Č. 138/1991 Zb.o majetku
obcí v není neskorších predpiSOv zo dila 7.3.20 14.
Z-2538/2014 zo dila 28.4.2014, Návrh Č. 4349/2014 zo <Ma 28.4.2014 na zápis do katastra nehnuteľností v zmysle *
2 zákona Č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v není neskorších predpisov Zo dila 7.3.2014. ‚‘Z. 2012/14
Z-3226/2014 zo dila 28.5.2014 Návrh Č. 5364/2014 Zo dila 22.5.2014 na zápis do katastra nehnuteľností v zmysle
*-u 2 zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v není neskorších predpisov. Vz. 2047/14
Z-3225/20l4 zo dila 28.5.2014 Návrh Č. 5375/2014 zo dila 22.5.2014 na zápis do katastra nehnuteľností v zinysle
*-u 2 zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v není neskorších predpisov. vz. 2066/14
Geometrický plán č.1/2014, ZPN Č.6614 zo dila 2l.l.2014.-vz.2228/l4.
Z-3598/20l4 zo dila 13.6.2014 Návrh Mesta Levice Č. 5967/2014 zo dila 10.6.2014 zápis nehnutel‘ností, ktoré
prechádzajú z majetku SR do vlastníctva obce v zmysle *-u 2 zákona Č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v není
neskorších predpisov. -vz.2403/l4.
Kúpna zmluva Č.83 1646-9-023/2008/OOM, Č.LS-20/2008, ZPMZ Č. 6798.
Rozhodnutje Okresného ůradu Levice, katastrálneho odboru Č. X 118/2014-7 právoplatné Zo <Ma 9.9.2014. v.z.
2995/14
Protokol o oprave chyby v operáte KN neformálnym spósobom Č. X 137/2014-10 zo dila 22.9.2014. v.z. 3201/14
R-277/2014 zo dila 27.5.2014 žiadosť zo dila 19.5.2014, Rozhodnutie ObPÚ Levice Č. P 2008/00469 právoplatné
dila 7.1.2009. v.z.3391/14
V-5010/20l4 Kůpna Zmluva Č. 967/2014 c.Č. 810/2014/OSEM Zo dila 29.09.2014. v.z. 3768/14
Z-6680/2014 Zo dila 29. l0.2014-žiadosf v zmysle *-u 2 zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,-vz.4138/2014.
Geometrický plán Č. 79/2014, ZPM 6842 ZO dila 01.10.2014. -135/15
V-109/2015 kúpna zmluva c.Č. 1024/2014/OSEM ~o dila 17.12.2014 v.z.387/2015
V-1471/20l5 zo dila 07.04.2015, Zámenná zmluva Č. 1/2015, c.Č.284/20l 5/ZZ/OSEM zo dila 23.3.2015,
právoplatnosť <Ma 28.04.2015, geometrický plán Č. 012/2014 Zo dila 13.10.2014, zpm 6849.-vz.1672/2015.
Geometrický plán Č. 082/2014 (ZPM 6872) ~o dila 21.11 .2014.-vz.1674/2015
V-231 1/2015 Zámenná zmluva zo dila 20.05.2015. Geometrický plán Č. 044/2015 zo dila 30.03.2015, ZPM 6963.
v.z. 2042/15
Geometrický plán Č. 20/2014, ZPM 6661 zo dila 17.03.2014. -2377/15
Geometrický plán Č. 4/2015 zo dila 25.3.2015, úradne overený <Ma 30.3.2015 pod Č. 278/15, ZPM Č. 6960.vz.2513/l5.
Geometrický plán Č. 054/2014, ZPM 6789 zo dila 06.08.2014. -2522/15
V-2785/20l5 Zámenná zniluva Č. 2/2015 c.Č. 282/2015/a/OSEM zo dila 26.03.2015, geometrický plán Č.
64/2015 zo dila 27.07.2015 (ZPM Číslo 7052), úradne overený dila 30.07.2015 pod Č. 748/2015). vz. 2897/15
V-3519/20l5 zo <Ma 22.07.20 15, Zámenná zmluva Č. 702/2015/OSEM zo <Ma 8.7.2015, rozhodnutie zo dila
18.08.2015, geometrický plán Č. 101/2014 zo dila 02.01.2015, zpm 6905, geometrický plán Č. 102/2014 Zo <Ma
02.01.2015, zpm 6906 .-vz.3071/20l5.
Rozhodnutie Okresného úradu Levice, katastrálny odbor Č.X-62/20 15-21 zo dila 10.9.2015 v súvislosti s
Rozhodnutím Okresného úradu Nitra, Odbor opravných prostriedkov Č.Xo 18/2015-3/Brzo <Ma 10.9.2015.
vz.3495/2015.
Z-5012/2015 zo dila 5.8.2015, žiadosť ZO <Ma 14.7.20150 zápis geometrického plánu Č.0l6/2015, ZPM Č.7012 zo
<Ma ló.6.2015.-vz.3518/15.
Geometrický plán Č. 129/2012, ZPM 6310 zo <Ma 15.11.2012. -3602/15
R-541/201 5 Zo <Ma 22.09.2015 Rozhodnutie Č. PUSR-2015/4537-5/56471/BRO zo <Ma 19.08.2015, právoplatné <Ma
08.09.2015 podl‘a ustanovenia ~ 15 ods. I pamiatkového zákona v spojení s ustanovením * 2 ods. 2 pamiatkového
zákona o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku.-vz.3858/2015.
Z-5890/15 zo <Ma 18.9.2015, Návrh Č.8643/2015/49280-zápis do vlastuíctva obce v zmysle * -u 2 zákona
Č.138/l991 Zb. o majetku obcí v není neskorších predpisov zo <Ma 15.7.2015, vz.3886/15.
V-5290/2015 zo <Ma 6.11.2015, Kúpna zmluva zo dila 30.10.2015, rozhodnutie zo <Ma 01. 12.2015.-vz.4263/2015.
Geometrický plán Č.6l/2015 (ZPM 7008) úradne overený dila 5.10.2015. vz.4364/15.
Geometrický plán Č. 129/2014 (ZPM 6907) ZO <Ma 24.3.2015,-vz.4371/20l5.
Z-2575/201 s Zo <Ma 20.4.2015 Rozhodnutie o urČení sČ. Č. 3816/2015 zo <Ma 18.3.2015, DodatoČná listma o urČení
sČ. 10889/98 zo <Ma 12.11.1998, geometrický plán Č. 16/2015 (ZPM 6945) zo <Ma 2.3.2015, rozhodnutie Č. sÚ
414/2015-Jes. zo <Ma 13.7.2015, právoplatné <Ma 3.8.2015, prehlásenie Č. 3996/2015 zo dila 18.12.2015.vz.108/2016
Z-8140/20l5 ZO <Ma 21.12.2015 Návrh Č. 56469/2015/11432 na zápis zo <Ma 14.12.2015, v zmysle * u 2 zákona Č.
138/1991 Zb.-vz.326/2016.
V-682/200l6 zo <Ma 16.02.2016, Kúpna zmluva zo <Ma 25.01.2016, rozhodnutie Zo <Ma 22.03.2016, geometrický
plán Č. 75/2014 zo <Ma 07.08.2014, zpm 6764, .-vz.952/2016. (C KN p.Č.8702/3, 8702/4 len v Časti).
Geometrický plán Č. 32/2016, ZPM 7195, Z-2583/2016. -1575/l 6
Z-2365/2016 zo <Ma 22.4.2016 Návrh na zápis do katastra v zmysle *-u 2 zákona Č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v
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men! neskoršich predpisov Č. 40501/2016/4802 Zo dita 12.4.2016, zoznam nelinuteľností zo dita 2.3.2016. vz.
16 19/16
V-3401/2016 Kúpna nnluva C.Č. 271/2016/OSEM ZO dita 30.05.2016. vz. 2381/16
Geometrický plán Č. 101/2015, ZPM Č.7014 Zo dňa 10.7.201 5.-vz.2408/16.
V-3353/2016 Kúpna zmluva Č. 992/2016 c.Č. 423/2016/OSEM Zo dita 09.06.2016. v.z. 2364/16, -3145/16
V-4634/2016 Kúpna zmluva Č. 995/2016 c.Č. 861/2016/OSEM zo dita 15.08.2016. -3145/16
Z-7493/2016 zo dita 29.11.2016, žiadosť zo dita 15.11.2016, geom. plán Č.55/2016, ZPM Č.7332 ZO dí‘a
26. lO.2016.-vz.293/17
Geometrický plán Č. 98/2016 (ZPM 7331) úradne overený dita 26.10.2016, (Z-266/201 7). vz.902/1 7.
V-1607/2017 Kúpna zmluva C.Č. 168/2017/OSEM Zo dita IO.3.2017,-vz.161 1/17.
V-I 809/2017 zánienná zmluva C.Č.302/20l 7/OSEM zo dita 5.4.2017 v.z. 1732/2017
V-2232/2017 Zámenná zniluva Č. 6zo dita 11.9.2015 v znení jej dodatku Č. 1 zo dita 3.4.2017. vz.
2002/2017, 2008/2017
Rozhodnutie Okresného úradu Levice, katastrálny odbor Č.X-77/2017-14 zo dita 29.6.2017. vz.2490/2017.
Z-2164/2017 zo dita 31.3.2017 žiadosf, potvrdenie o urČení sČ. Č. OOP-4214/2017 zo dita 13.3.2017, geometrický
plán Č. 4/2017 (ZPM 7394) zo dita 10.2.2017, delimitaČný protokol Zo dita l4.S.2002.-vZ.2508/20l7
Z-3982/201 7 ZO dita 28.06.2017, Návrh na zápis zo dita 08.06.2017, DelimitaČný protokol ZO dita 14.08.2002,
Rozhodnutie o zmene úČelu ‚jžívania stavby Č. SU-3 1/2009-Kos. Zo dita 17.04.2009, Potvrdenie o urČení súpisného
Čísla Č. OOP-5818/2017 Zo dita 24.05.2017, Geometrický plán Č. 22/2017, ZPM 7526. -vZ.3092/17
Z-4622/2017 zo dita 28.7.2017 žiadosť Č. MsÚ-IJPSP-7534/204o zápis geometrického plánu Č. 017/2017 (ZPM
7514) úradne overený dita 21.7.2017. KolaudaČné rozhodnutie Č. SÚ-433/2017-Jes. Zo dňa 21.7.2017. vz.3327/l7.
R-578/2017 zo dňa 23.8.2017, geom. plán Č. 011/2017, ZPM Č. 7408 Zo dita 27.2.2017.-vz.36l5/2017
V-5206/2017 kúpna zmluva Zo dita 4.10.2017, geometrický plán Č. 113/2015 zo dita 21.12.2015, ZPM Č. 7135.vz. 3865/2017
Z-6004/201 7 zo dita 09.10.2017 Notárska zápisnica Č. N 294/2017 Nz 35145/2017 ZO dita 09.10.2017
OsvedČenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnutefnostiam. v~. 4127/2017
Z-6895/201 7 žiadosť, geometrický plán Č. 38/2017 (ZPM 7559), kolaudaČné rozhodnutie Č. 1074/88, potvrdenie Č.
OOP-10594/20l7 v.z. 4222/17.
Geometrický plán Č. 151/2017, ZPM 7448 E, úradne overený 25.4.2017, vz.4264/17.
Geometrický plán Č.440/20 17 (ZPM 7527 E), -vz.4269/20 17.
Z-6990/2017 zo dňa28.l 1.2017, žiadosť zo dita 20.11.2017, geom. plán Č. 30.5/2017, ZPM Č. 7532 Zo dita
6.9.2017, KolaudaČné rozhodnutie Č.D-2017/8898-002/IJR zo dita 6.11.2017, právoplatné zo dita 15.11.2017.vZ.234/2018
V-6680/20 17 darovacia zmluva Č. BA84/2- 100/201 7/0806000-flz 6/201 7/c.Č.294/20l 7/OSEM Zo dita 27.10.2017.vz.306/2018
Z-7541/2017 Zo dita 21.12.2017 žiadosť o zápis geometrického plánu Č. 108/2017 (ZPM 7589) úradne overený dita
20.12.2017 (parc.reg.C Č.54l/6). vz.639/18.
Z-465/20l8 zo dňa 24.01.2018 žiadosť~o dita 17.01.2018, KolaudaČné rozhodnutie Č. SÚ-2017/705-004/Kos.
právoplatné dita 24.01.2018, Geometrický plán Č. 104/2017 (ZPM Č. 7585) Úradne overený dita 12.12.2017.
965/2018
V-183l/2018 kúpna zmluva zo dita 4.4.2018. vz. 1258/2018, Geometrický pláně. 44/2017 zo dita 16.1.2018, Č.
ZPM 7592., vz. 1258/20 18
Z- 1472/2018 Geometrický plán Č. 40/2017 (ZPM 7575), stanovisko OU-LV-PLO-20 18/004853-002 v.z.
1333/18.
Z-1662/20l8 Zo dita22.3.20l8 žiadosť, Geometrický plán Č.90/2017 zo dita 7.11.2017 (ZPM 7563), Kolaudaěné
rozhodnutje Č. D-20 18/2294-002/OR Zo dita 12.2.2018, -vz. 1543/l 8.
Z-2l74/20l 8 zo dita 16.4.2018, Návrh ZO dita 4.4.2018, geom. plán Č. 241/2017, 1PM Č. 7588 ZO dita 9.3.2018.VZ. 1774/2018
P-623/20 I 8,Rodnovernosť údajov katastra o práve k Časti pozeniJcu registra C-KN parcelné Č. 6410/1 zastavaná
plocha a nádvorie o výmete 16 358 m2 bola v katastri nehnutefností spochybnená v zmysle ~ 39 ods. 2 ZákOna Č.
162/1995 Z.Z. v men! neskorších predpisov a podľa * 29 ods. 3 vyli. Č. 461/2009 Z.z. v není neskorších predpisov.
Duplicitné evidovaxiie vlastníckeho práva sa vzt‘ahuje k tým istým Častiam nehnuterností v rozsahu pozemku
registra E-KN parcelné Č. 2716/1 orná půda o výmere 91 m2 vedeného n liste vlastníctva Č. 573 v k.ú. Levice. V
zmysle * 71 ods. 3 zákona Č. 162/1995 Z.z. v není neskorších predpisov Udaje katastra, ktorých hodnovemosť je
spochybnená, sa nesmú používať.-vz.2268/2018.
V-3298/2018 Darovacia zmluva Č. 293/2018/OSEM ZO dita 11.4.2018, rozhodnutie zo dita 18.07.20 18.vz.2398/201 8.
Z-3338/20l 8 zo dita 13.6.2018, žiadosf zo dita 6.6.2018, Potvrdenie Č. M5U-UPSP-5625/20l8 zo dita 6.6.2018,
Oznámenie o zrušení súpisného Čísla Č. OOP-5652/2018 zo dita 18.5.2018.-vz.2474/2018
Geometrický plán Č. 17/2010, ZPMZ Č.5670, (V-4382/20l8). -vz.3273/18
Z-5352/2018 zo dita 19.9.2018 Žiadost‘, Geometrickýplán Č.l 16/2018 ZO dita 19.6.2018 (1PM 7698),-vz.3850/18.
V-4461/201 8 Zámenná zmluva C.Č.881/201 8/OSEM zo dita 24.8.2018,-vz.4061/l 8.
Geometrický plán Č.78/2016 zo dita 4.6.2018 (ZPM 7249),-vz.406l/l8.
Geometrický plán Č. 167/2018, ZPM Č. 7757 zo dita 18.9.2018, pri zápise V-6455/2018.-vz.164/2019
Z-7250/20l8 zo dita 21.12.2018, Žiadosfo zápis geom. plánu ZO dita 13.12.2018, geom. plán Č. 149/2017, ZPM Č,
7534 zo dita 12.9.20l7.-vzu.494/20l9
V-281/201 9 Zámenná zmluva zo dita 29.11.2018 v není jej dodatku Č.! zo dita 22.03.2019, Geometrický plán Č.
97/2019 (ZPM Č. 7834) úradne overený dita 06.03.2019 pod Č. 168/2019. vz. 1189/2019
Z-35 19/20 19 zo dita 27.6.2019-návrh na zápis geometrického plánu Č.3 1.2/2019 zo dita 8.4.2019, (ZPM 7865),
úradne overeným dita 9.4.2019, oznámenie o urČení súpisného Čísla Č.00P-7890/20 19 Zo dita 10.6.2019,vz.2539/2019.
R-750/2019 gemerický plán Č. 69/2019 (ZPM 7916), ČiastoČný výkaz výmet ZO dita 8.10.2019 v.z. 3295/19.
Z-S 14/2020 zo dita 28.1.2020 Protokol Č. 03289/20l9-1JvOP-1J00159/l9.00 zo dita 14.1.2020. vz.709/2020
Z-2677/2020 zo dita 28.05.2020 Žiadosť MsÚ-UPSP-7359/2020 zo dita 20.05.2020 0 zápis geometrického plánu,
Geometrický plán Č. 44/2020 zo dita 12.05.2020, (ZPM 8103), úradne overený dita 15.05.2020 pod Číslom 422/2020
-
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(C KN parc.Č. 2227/1, 2227/21). vz.221 7/2020
Z-4834/2020 zo dňa 3.8.2020 žiadosť M5tJ-UPSP-8832/2020 zo dňa 24.7.2020, kolaudaěné rozhodutie Č. D
2020/7677-002/ČR zo dika 8.7.2020, právoplatné dika 16.7.2020, geometrický plán Č. 58/2020, ZPM 8131, úradne
overený dňa 2.7.2020 pod Č. 621/2020. Vz. 296012020
V-61 11/2020 Kúpna zmluva Č.CPNR-ON-2020/004105006 C.Č. 1285/2020/OSEM Zo dňa 30.9.2020, rozhodnutie
-

-

-

zo dika 18.12.2020, geometrický plán Č.007/2019 (ZPM 7901 ) úradne overený pod Č. 465/2019 dika 14.6.2019.vz.391 1/2020
Ině údaje

Na parcel.ě. 856/1, 856/2, 856/3, 856/4 nadvázuje LV Č.7317.
Na p.Č.427/3 nadvázuje LV Č.7655.
Na parcel.Č.4218 nadväzuje Lv č.5121.
Na parcel.Č.42 19 nadvázuje LV Č.6360.
Na parcel.Č.4220 nadvázuje LV Č.5063.
Na parcel.Č.422 I nadväzuje LV Č.5034.
Na parcel.Č.4222 nadvázuje LV Č.4707.
Na parcel.Č.4223 nadväzuje LV Č.5047.
Na parcel.Č.4224 nadvázuje LV Č.5047.
Na parcehČ.4226 nadvázuje LV Č.5161.
Na parcel.Č.4228 nadvázuje LV Č.5045.
Na parcel.Č.4229 nadvázuje LV Č.5 183.
Na parcel.Č.423 I nadvázuje LV Č.5120.
Na parcel.Č.4232 nadvázuje LV Č.1679.
Na parcel.Č.4233 nadväzuje LV Č.5160.poLlSl7/2000.
Na parcel.Č.4227 nadväzuje LV Č.7715.
Na p.Č. 2292 nadvázuje LV Č. 7742.
Na p.Č. 227 nadvázuje LV.Č. 7749.
Na p.Č. 2296 nadvázuje LV Č.7772.
Na p.Č.8794 nadvázuje LV Č. 7773.
Právo vstupu na parcehČ.475/1.
Na p.Č. 600 nadvázuje LV Č. 1062.
Právo prechodu z p.Č. 4984/1 na p.Č. 4984/15.
Na p.č. 3657/23 nadvázuje LV Č. 7962.
Na p.Č. 2252/3 nadväzuje LV Č.7966.
Geom.plán Č. 26/2002 zo dika 30.4.2002.
Na parc.Č.4243/10,4243/12 a 4243/14 nadvázuje LV Č.8132.
Geometrický plán Č. 1/2003 zo dika 21.1.2003
Na p.Č.2341/2 nadvázuje LV Č.8673.
Geom.plán Č.9/2002 za dika 19.3.2002.
Geometrický plán Č.63/2002 ZO dika 11.10.2002.
Geom.plán Č.66/2002 Zo dika 17.10.2002.
Na parc.Č.6896/136 nadvázuje LV Č.4641.
Na parc.Č.3683/4 nadväzuje LV Č.5938. 242/96.
Na p.Č.3999/3 nadvázuje LV Č.8649.
Na parc. registra C KN Č.1263 I nadvázuje LV Č.8553.
Na parcel.Č. 12620/63 nadväzuje LV Č. 4787.
Zmena zápisu stavby s.Č. 2953 na základe usmernenia ÚGKK SR.
PKV 33 pre parcely reg. E KN 1384 4286/1 4286/2 4286/3 4286/4 6490/1 6490/2; PKV 969 pre parcelu reg. E KN
96 16; PKV 2693 pre parcelu reg. E KN 1915; PKV 2962 pre parcely reg. E KN 9547/1 9547/101 9548/1 9548/2
9556; PKV 3685 pre parcely reg. E KN 6336/4 6336/104; PKV 3769 pre parcelu reg. E KN 1864;
PKV 3007 pre parcelu reg. E KN 2930
ZlúČenie LV Č. 9239, LV Č. 9352 s LV Č. 1- vz.2478/2013.
ZlúČenie LV Č. 2782 s LV Č. 1,-vz.4138/2014.
Rozhodnutje Okresného úradu Levice, katastrálny odbor Č.X-47/20 16-9 Zo dika 6.6.2016. vz. 1889/2016.
ZlúČenie LVs LV Č. 9345. -3 145/16
Rozhodnutie Okresného úradu Levice, katastrálny odbor Č.X-202/201 7-42 zo dika 30.1.2018. vz.482/201 8.
Rozhodnutie Okresného úradu Levice, katastrálny odbor Č.X-31/201 8-17 zo dika 5.4.2018. vz.1 180/2018.
Rozhodnutie Okresného úradu Levic; katastrálny odbor Č.X-32/201 8-10 zo dika 6.4.2018. vz. 1185/2018.
Rozhodnutie Okresného úradu Levice, katastrálny odbor Č.X-62/201 8-28 ZO dika 29.5.2018. vz.180l/20l8.
R-67/2019 zo dika 31.1.2019-návrh na zápis geometrického plánu Č.218/20l8 (ZPM 7797), úradne overeným dika
lO.l.2019,-vz.9l2/2019.
Geometrický plán Č.79/2019, ZPM 7931, úradne overený 24.7.2019, vZ.4081/19.
Geometrický plán Č. 040/2019, ZPM 7934 (V-6273/2019). v~.9/2020.
R-52/2020 zo dika 21.01.2020, žiadosť, Geometrický plán Č. 51/2019, ZPM 7893, Číslo úradného overenia 428/2019
ZO dika 22.05.20 19. -vz.840/20
R-202/2020 ZO dňa 13.3.2020 žiadosť Zo dika 6.3.20200 Zápis geometrických plánov: Geometrický plán Č.
127/2014 (ZPM 6801, CKN p.Č.894/52, 894/67), Geometrický plán Č. 128/2014 (ZPM 6802, CKN p.Č.894/30,
894/68), Geometrický pláně. 4/2015 (ZPM 6919, CKN p.č.461/l, 461/6,461/7), Geometrický pláně. 90/2015
(ZPM 7041, CKN p.Č.579/1, 579/3), Geometrický plán Č. 99/2016 (ZPM 7247, CKN p.Č.439/3, 439/4),
Geometrický plán Č. 100/2016 (ZPM 7248, CKN p.Č.2373/1, 2373/2). vz. 1602/20.
Geometrický pláně. 181/2019, ZPM 7874 E, úradne overený 15.5.2019 pod Č.395/2019, vZ.3335/2020.
R-923/2020 Zo dika 16.12.2020 žiadosť, Rozhodnutie Č.j. T-98/Ol 157-SP/Jes zo dika 28.5.1998 o zmene účelu
užívania stavby (CKN p.Č.869, súp.Č.288 1). vz.712/21.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poznámky

I K nehnutel‘nosti
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P-l 000/2016 zo dňa 29.12.2016 Existencia enviromentálnej záfaže
pozemok registra CKN parc.Č. 1110/1 v.z.275/20l7
-

-

SK/EZ/LV/434 na

-

P-1000/2016 zo dňa 29.12.2016 Existencja enviromentálnej záťaže SK/EZ/Lv/434 na
pozemok registra CKN parc.č. 1110/9 v.z.275/2017
-

-

-

P-l 000/2016 zo dňa 29.12.2016 Existencia enviromentálnej záfaže SK/EZ/LV/434 na
pozemok registra CKN parc.Č. 1110/14 v.z.275/2017
-

-

-

Úradný záznam P 82/2018-12 ze dIta 26.1.2018 Hodnovernosf údajov katastrao práve k
pozemku registra C-KN parcelně Č. 5994 ostatně plochy o výmere 2540 m2 v Časti
zodpovedajúcej pozemku registra E-KN parcelně Č. 2056 zastavané plochy o výmere 3 m2,
hola v katastri nehnuteľnostl spochybnená v zmysle * 39 ods. 2 zákona Č. 162/1995 Z.z. v
znení neskorších predpisov a podľa * 29 ods. 3 vyl‘. Č. 461/2009 Z.z. v není neskorších
predpisov, z důvodu duplicilného evidovania vlastníckeho práva k pozemku registra E-KN
parcelné Č. 2056 a súČasne k pozemku registra C-KN parcelně Č. 5994. V zmysle * 71 ods. 3
zákona Č. 162/1995 Z.z. v není neskorších predpisov, údaje katastra, ktorých hodnovemosf je
spochybnená, sa nesmú používať. v.z. 429/2018
-

-

-

-

-

Pozemok podlieha pozemkovým úpravám podl‘a Rozhodnutia Č. OU-LV-PLO-2019/0Q1803..
083 (C2249/5,E5160,E5174,E5177E5178E5179E5180E5181/lESl83/IE
5184/1, E 5186/1, E 5187/1, E 5188, E 9745/1, E 9745/2, E 9746/1, E 9747, E 9748/1, E
9 74 8/2)

Správca
Fondové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné Číslo I Ičo / lný identifikaČný údaj

Počet správcov: 1
K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Mestské kultúrne stredisko Levice, A.Sládkovjča 2, Levice, Psč 93401, SR, IčO: 60526

2

Titul nadobudnutia
Bez zápisu.

mé údaje
K vlastníkovi Č. 1 je správa k nehnuteľnosti na pozemok p.Č. 5941, 5942 a stavbu na p.Č. 5941 -sČ.3 191 budova
Synagogy,
na p.Č.5942-sČ.570 budova školy.
Poznámky

K nehnuteľnostj

Pozemok podlieha pozemkovým úpravám podľa Rozhodnutia Č. OU-LV-PLO-201 9/001803083 (C2249/s,E5160,E5174E5177E5178E5179E5180E5181/IESI83JIE
5184/1, E 5186/1, E 5187/1, E 5188, E 9745/1, E 9745/2, E 9746/1, E 9747, E 9748/1, E
9 74 8/2)

Nijonica
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátun‘ narodenja, rodné Číslo I Ičo / Iný identiflkaČný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

__________

In‘ oprávncná osoba

I Poradové
Číslo
I
H
~

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu I Sídlo
Dátum narodenia, rodné Číslo / ičo Jiný identiflkaěný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Titul nadobudnutia nepriradené
—

Geometricky plan c.243-252-046-92 zo dna 19.10.1992 -v.z. 275/93
Geometricky plan c.243-252-041-92 zo dna 8.9.1992 v,z, 367/93.
-
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Geom.plan c.1 16-017/93 Zo dna 15.4.1993.
Rozhodnutie c.128/93 o prideleni sup.cisla zo dna 8.9.1993, c.Z-3453/93 zo dna 14.12.1993.
Rozhodnutie o urceni sup.cisla c.6/94prinL/146-2998/94 zo dna 8.7.1994, ziadost o zalozenie LV na nadstavbu c.Z-1821/94 zo
dna 8.7.1994.
Ziadost o zalozenie LV na nadstavbu c.Z- 1920/94 zo dna 21.7.1994, rozhodnutie c.6/94prini/1 53-3169/94
zo dna2l.7.1994.

0

prideleni sup.cisla

Ziadost,RoZhodnuüe o urceni sup.cisla MU v Leviciach za dna 18.7.1995 c.4/95 primu 24-2770/95,-Z-3012/95
2 1.7.1995.

Zo

dna

Ziadost Z-333 1/95 Zo dna 14.8.1995 o prevedenie geom.planu c.33 115087-22/95 do LV.
Ziadost Zn.c.2216/95/BZ,geom.plan c.31321704-1/95 zo dna 25.l.1995,geom.plan c.31321704-126/94
3333/95.

ZO

dna 7.12.1994.- Z

Ziadost,Rozhodnutje o urc.sup.cisla c.6/94prim1159-3349/94 zo dna 9.8. 1994,-Z-3846/95 zo dna 6.9.1995.
io prevedenie geom.planu c. 14079992-105/95 zo dna 10.11.19952-5867/95

ZO

dna 6.12.1995.

Ziadost c.Z-5960/95 Zo dna 15.12. l995,geom.plan c.1 1845589-090/95 za dna 13.12.1995.
Ziadost c.Z- 1677/96 zo dna 28.2.96, geom.plan c.31380107-03-1/96 zo dna 21.2.1996.
Rozhodnutie o urceni supisneho cisla c.4/96primJI 70-5279/96, 4/9óprim/167-5279/96, 4/9óprim/1 65/5279/96,
4/96prim/1 72-5279/96, 4/96prim/1 71-5279/96, 4/96prim/l 66-5279/96, 4/96prim/1 64-5279/96 za dna 4.9.1996, c.Z-5634/96 zo
dna 10.9.1996.
Ziadost o zapis do LV c.Z-4852/95 zo dna 16.10.1995, rozhodnutie o urceni supisneho cisla c.4/9SprimJl 77-3605/95,
4/9SprimJl 78-3605/95, 4/9SprimJl 79-3605/95, 4/9SprimJl 81-3605/95, 4/9sprim/1 83-3605/95, 4/9sprim/1 82/3605/95,
4/9Sprimul 80-3605/95, 4/9sprim/l 84-3605/95, 4/9sprim/l 85-3605/95, 4/9sprim/1 86-3605/95, 4/9Sprimil 87-3605/95,
4/95prim/1 88-3605/95, 4/9sprim/1 89-3605/95, 4/9SprimJl 90-3605/95 zo dna2O.9. 1995.
Ziadost c.3593/96 ZO dna 14.6.1996, c.Z-4210/96 zo dna 24.6.1996, geom.plan c.331 15087-38/96 Zo dna 7.10.1996,
rozhodnutie o urceni supisneho cisla c.4/96primulO3-3 193/96 zo dna 31.5.1996.
Rozhodnutie o prideleni supisneho cisla c. 4/96prim/212-6924/96 za dna 25.11.1996, geom.plan c.33 115087-49/96 za dna
25.10.1996, c.Z-7990/96 za dna 16.12.1996.
Ziadost, geom.plan 0.11845597-028/97 za dna4.3.1997, c.Z-898/97 zo dna 10.3.1997.
Dodatočné rozhodnutia a určení súpisného Čísla Č.6/94prim/1 18-1942/94 za dňa 29.4.1994, Č.Z-5500/2004 za dila 5.11.2004.
Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Leviciach
Geometrický plán Č. 17/2007 za díla 1.3.2007.

Č: P 2007/00107 zo dila 17.4.2007, ě.R-1 70/2007 za dila 20.4.2007.

RoZhodnutje Obvodného pozemkového úradu v Leviciach
Geometrický plán č.14/2007m dila 31.7.2007.

Č: P 2007/00375 zo dila 5.10.2007.

Kolaudačné rozhodnutje Č.6662/2009-S/K-ťfl ZO dila 13.8.2009, š.Z-4556/2009 za dila 21.8.2009.
Geometrický plán Č.97/2009 zo dila 30.6.2009.
Rozhodnutie SK Levice Č. X 113/2011

ZO

dila 23.5.2011.

Úradný záznam o prečíslovani parcely EN Č. 3839 Č. R 262/2011 zo dila 24.6.2011.
Geometrický plán Č.068/2012 zo dila 13.8.20 12.
Z-7898/13

Zo

dila 18.12.2013, Rozhodnutie o určení súpisného čísla č: 10091/2013 zo díla 25.11.2013.

Geometrický pláně. 103/2015 (ZMP Č. 7114), úradne averený dňa 13.11.2015. vz.1972/16
-

Geometrický plán Č. 4/2017 za dňa 13.1.2017, ZPM Č. 7383 (V-l 809/2017)- CKN p.Č.9853/7, EKN p.Č. 7396/1 v.z.1732/2017
-

Geometrický pláně. 107/2016 (ZPM Č. 7279) úradne overený dila 11.08.2016, (parc. E-KN Č. 4459/2,9725/6,9725/7).
2002/2017, 2008/2017

-

vZ.

Z-3786/2016 zo dila 19.6.2017 žiadosťo prevedenie geom. plánu Č. 008/2013 za díla 21.5.2013, ZPM Č. 6437, Súhlas Č.
OSEM-4Q898/2017-DSu za dila 15.5.2017 v.z.2870/2017
-

-

Z-2175/2018 zo dila 16.04.2018 žiadosf a zápis OSEM-4599/2018-LQr za dila 05.04.2018, doplnenie zo dila 15.06.2018, súhlas
za dila 08.06.2018, geometrický pláně. 29/2016 zo dňa 7.12.2016, zpm 7369.-vz.2260/2018.
Z-2921/20l8 za dila 23.5.2018 žiadosťo prevedenie geometrického plánu Č. 30/2018 za dila 30.4.2018, Č. ZPM 7655,
potvrdenie o urČení súpisného čísla Č. OOP-54 10/2018 Zo dila 10.5.2018. vz. 2322/2018
-

-

Geometrický pláně. 103/2017 za díla 19.12.2017, zpm 7586.-vz.2398/2018.
Stanovisko k pripravovanému zásneru Č.OU-LV-PLO-201 7/013655-002 zo dila 25.O9.20l7.-vz.2398/2018.
Z-6184/2018 zo dila 31.10.2018, Oznámenie o zrušení súpisného Čísla QOP-9828/2018 za dila I 1.10.2018.-vz.4153/2018.
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Z-6185/2018 zo dIla 31.10.2018 Žiadosťo prevedenic geometrického plánu Č. MsÚ-USPP 10431/2018 zo dIla 22.10.2018,
geometrický plán Č. 102/2018 zo dila 16.10.2018, ZPM Č. 7768.- v.z. 4369/2018
-

-

Z-762/2019 Zo dila 7.2.2019 Oznámenie o zmene súpisného Čísla OOP-l 1382/2018 zo dIla 26.11.2018. vz. 951/2019
-

-

Geometrický plán Č. 24/2019 Zo clila 20.03.2019, zpm 7848.-vz. 2289/2019.
Geometrický plán Č. 027/2019 Zo dila 31.05.2019, zpm 7899.-vz.2764/2019
mé údaje nepriradené
-

Zapisuje sa vlastnictvo na nadstavbu na p.c.421 6-na garaz, 4217-na garaz, 4218-na garaz, 4219-na garaz, 4220-na garaz, 4221na garaz,p.c.4222-na garaz, 4223-na garaz, 4224-na garaz, 4225-na garaz, 4226-na garaz, 4227-na garaz, 4228-na garaz, 4229na garaz, 4230-na garaz,p.c.423 1-na garaz, 4232-na garaz, 4233-na garaz.
Nadvazuje LV c.102.
Zapisuje sa vlastnictvo na nadstavbu parc.c.2335-na sc.46 1.
Zapisuje sa vlastnictvo na parc.c.2339-na dom sluzieb sc.2864.
Zbytok vymery parc.c.6088 je zabraly do parc.c.5992,6034,5881,13269,7577.vz698/93
Na parc.c.894/43 nadvazuje LV c.4815.
Zapisuje sa vlastnictvo na nadstavbu na p.c.48/2-na budovu.
Na parc.c. 48/2 nadvazuje LV c.4678.
Na parc.c.2228/3 nadvazuje LV c.3476.
Na parc.c.894/7 nadvazuje LV c.7958.
Na parcely c.6563/2, 6563/3 nadvazuje LVc.4641.
Zapisuje sa vlastnictvo na nadstavbu na parc.c.894/41 s.c.3058, na parc.c.894/23 s.c.3062, na parc.c.894/17 s.c.3065, na
parc.c.894/39 s.c.3065, naparc.c.894/22 s.c.3058, naparc.c.894/1Q s.c.3061, naparc.c.894/5 s.c.3053, naparc.c.6896/24
s.c.3085, naparc.c.6896/31 s.c.3091, naparc.c.6896/32 s.c.3086.
Na parc.c.6896/15 nadvazuje LV c.1 148.
Na parc.c.2226/1 nadvazuje LV c.7630.
Na parceLc.894/27 nadvazuje LV c.4587.
Na parcel.c.8797 nadvazuje LV c. 1631. -pol.v.z.1 159/95.
Parcel.c.33-miest.kom., 1612/1 -dvor, 16 12/2-soc.adjn.budova, 16 l2/3-ustredny sklad, 161 2/4-zainoc.dielna, 1612/5-sklad hutneho
materialu, I 612/6-kotolna, 1 612/7-dielna dopravy, I 612/8-lisovna, 161 219-dielna-rozvody plynov, 1612/1 0-nastrojaren, 1612/11Zamoc.dielna,1612/l2~vratnica,1612/13_vychl&lzovada zumpa,34/2-miest.kom.,1 11 1/2-miest.kom..
Na parcel.c.,2226/1 nadvazuje LV c.5735.
Na p.Č.5835, nadväzuje LV Č.8204.
Na parcel.c. 8798/1 nadvazuje LV c.5501.
Na parcel.c.443 nadvazuje LV c.6929.
Na parcely 138/12, 465, 794, 855, 894/4, 894/21, 894/24, 894/26, 2229, 3588/9, 3595, 3602, 3610, 3658, 3660, 3675, 3691,
3698, 4190, 5595/3, 5879, 6896/10, 6896/14, 6896/19, 6896/29, 6896/33, 6896/35 nadväzuje LV Č.8649.-vz.2007/2007.
Na parc. Č. 459, 2231, 2235/2, 2236 nadväzuje LV Č. 3476.-10/93
Na parc.Č.477/2 nadväzuje LV č.8649. -341/99-vz.2007/2007.
Na parc.Č.8802/4, 802/7, 8802/11, 8802/13, 8802/14 nadväzuje LV Č.8726.
Na parc.Č.2185 nadväzuje LV Č.3343.
Na p.Č.608 nadväzuje LV Č. 3343.
Na p.Č.12629/9 nadväzuje LV Č.8916.
Zlúěenie LV Č. 9242, LV Č. 9279 s LV Č. 1

-

vz.791/13.

Rozhodnutie Okresného úradu Levice, katastrálneho odboru Č. X-48/2017-7, právoplatné dila 30.5.2017.-vz.2065/2017
Rozbodnutie Okresného úradu Levice, katastrálnel‘o odboru Č. X 88/2017-17, právoplatné dila 28.7.2017.- vz.2824/20 17
-

Protokol o oprave chyby v katastrálnom operáte Č. X-144/2017-10 ZO dila 4.9.2017.-vz. 3244/2017
Rozhodnutie Okresného úradu Levice, katastrálny odbor Č.X-1 82/2017-44 zo dila 21.12.2017. vz.75/201 8.
-

Protokol o oprave chyby v katastrálnom operáte Č. X 23/2018-11 zo dila 12.2.2018.
-

-

v.Z.

655/2018

Protokol o oprave chyby v katastrálnom operáte Č. X-28/20 18-11 zo dIla 20.2.2018. v.z. 727/2018
-
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Protokol o oprave chyby v katastrálnom operáte Č. X 22/2018-15 zo dňa 19.2.2018. v.z. 755/2018
-

-

Úradný záznam Č. R 475/2018-3 zo dňa 22.6.2018. v.z. 2095/2018
-

-

Rozhodnutie Okresného ůradu Levice, katastrálny odbor Č.X-1 17/2018-13 zo dňa 22.8.2018. vz.2920/201 8.
-

Protokol o oprave chyby v katastrálnom operáte Č. X

139/2018-9 Zo dňa 4.9.2018. v.z. 301 1/2018

-

-

Rozhodnutie Okresného úradu Levice, katastrálny odbor Č.X- 123/2018-23 zo dňa 8.9.2018. vz.3056/20 18.
-

Protokol oo prave chyby v katastrálnom operáte Č. X l45/2018-Szo dňa 20.9.2018.
-

-

V.Z.

3230/2018

Protokol o oprave chyby v katastrálnotn operáte Č. X 24/2019-18 zo dňa 13.2.2019. vz. 542/2019
-

-

Protokol o oprave chyby v katastrálnom operáte Č. X 27/2019-3 zo dňa 18.2.2019. vz. 582/2019
-

-

Geometrickýplán Č. 35/2019 zo dila 8.7.2019, Č. ZPM 7918, (V-5523/2019), vz. 3769/2019
-

Geometrický plán Č. 22/2019, (ZPM 7958), úradne overený dila 24.9.2019 pod Č. 866/2019, Z-S 14/2020 zo dila 28.1.2020 (C
KN p.Č. 2237/7, 2237/8, 2237/9). vz.709/2020
-

R-53/2020 zo dila 21.1.2020 Geometrický plán Č. 3/2019, (ZPM 7917), úradne overený dila 30.7.2019 pod Č. 693/2019 ( C-KN
p.Č. 6896/1,6896/228,6896/229,6896/249). vz.885/2020
-

-

Zápis podl‘a usmemenia Č. 18/2018. vz. 1323/2020.
-

Protokol o oprave chyby v katastrálnom operáte Č. X

-

111/2020-4 zo dňa 22.7.2020. v.z. 2173/2020
-

Geometrický plán Č. 7/2020 zo dňa 27.1.2020, ZPM 8042, úradne overený dila 29.1.2020 pod Č. 67/2020 (EKN parc. Č.
7396/1). VZ. 2728/2020
Geometrický plán Č. 87/2020 zo dila 25.8.2020, Č. ZPM 8176, (V-448/2021), vz. 798/2021
-

ČASt C: tARCHY
K nehnutel‘nosti
K vlastníkovi

Obsah
Najomna zmluva zo dna 22.9.1993 uzatvorena v prospech Cziria Viliama Levice K.Marxa 18,
na p.c.894/43 na dobu 10 rokov, N 8/93 zo dna 24.9.1993.
Zapisuje sa vecne bremeno v prospech vlastnikov bytov na parcel.c.894/27 podIa
Z.c. 182/1993 Z.Z..
Zapisuje sa vecne bremeno v prospech vlastnikov bytov na parcel.c.36 13 podIa
Z.c.182/1993 Z.z..

* 23 ods.5

* 23 ods.5

Pravo vstupu a uzivania chodby na prizemi v pravo (archiv), kancelarie c.43,44 na parcel.c.
2254/1, v prospech SZTK pre pracovnikov Krajskeho utvaru Nitra pracovisko Levice.
Pravo vstupu a uzivania jednej garaze na parcel.c.2254/3 v prospech SZTK.
-

Zapisuje sa vecne bremeno v prospech vlastnikov bytov na parcel.c.443 podia
Z.c.182/1993 Z.z..

* 23 ods.5

Vecné bremeno v prospech oprávneného Západoslovenská vodárenská spoloČnosť a.s. Nitra
IČO:36550949, Nábrežie za hydrocentrálou Č.4 na pozemkoch registra E-KN parcelně Č.
9648/l, Č. 9842/1, Č. 9653/2 a na pozemok registra C-KN parcelně Č. 9815, Č. 98 16/1 v rozsahu
vyznaČenom na geometrickom pláne Č.5 1/2003 zo dila 8.1.2004.
Vlastníkom dotknutných pozemkov sa ukladá trpief vykonanie stavebných prác a prác
súvisiacich s prevádzkou a údržbou vodohospodárskeho diela. Ochranné pásmo nad
vodovodným potrubím sa stanovuje na obidve strany 2,0 m od okraja potrubia a 2,25 m od asi
potrubia. V ochrannom pásme sa zakazuje stavať trvalé objekty a vykonávať Činnosti, ktoré by
bránili užívaniu stavby k urČenému cieľu, podl‘a rozhodnutia OU v Leviciach Č.T-2001-01414Vod/CH zo dila 25.10.2001, Č.Z-3485/04 zo dňa 16.7.2004. v.z. 1821/2004, 3011/2018
-

-

Vecné bremeno v prospech oprávneného Západoslovenská vodárenská spoloČnost‘ a.s. Nitra
IČO:36550949, Nábrežie za hydrocentrálou Č.4 na C parc.Č. 13291/2 v rozsahu vyznaČenom na
geom.pláne Č.053/2003 zo dila 8.1.2004.
Vlastníkom dotknutných pozemkov sa ukladá trpieť vykonanie stavebných prác a prác
sůvisiacich s prevádzkou a údržbou vodohospodárskeho diela. Ochranné pásmo nad
vodovodným potrubím sa stanovuje na obidve strany 2,0 m od okraja potrubia a 2,25 m od asi
potnibia. V ochrannom pásme sa zakazuje stavaf trvalé objekty a vykonávať Činnosti, ktoré by
bránili užívaniu stavby k určenému cieľu, podľa rozhodnutia OU v Leviciach Č.T-200 1-01414Vod/Cli zo dila 25.10.2001, Č.Z-3485/04 zo dila 16.7.2004.
-

J
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V-3761/2005 vecné bremeno spoělvajúce v práve prechodu cez pozemok parc.Č. 2232/3 v
prospech oprávneného t.j.vlastníka parc.Č.2232/2 v rozsahu vyznaČenom v geom.pláne
-

Č.35/2005.

V-5442/2007 Zmluva o zriadení vecného bremena spoěívajúceho V povinnosti povinného a
každoěasého vlastníka pozemkov registra C-KN parc.Č. 9 10/6, 12629/1, strpieť na týchto
pozemkoch uloženie horúcovodného potrubia, jeho užívanie oprávneným a každoČasým
vlastníkom predmetného horúcovodného potrubia a za úěelom jeho výstavby a riadneho
užívania, umožnenje vstupu zodpovedných osůb na pozemky a to pešo alebo motorovými
vozidlarni k vykonaniu bežných prehliadok, údržby a opráv, zriadenia ochranného pásma podfa
zák.Č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v rozsahu stanovenom geometrickým plánom
Č.170/2007 zo dňa 16.10.2007 (ZPM 5117) (k p.Č.910/6) a geometrickým plánom Č. 195/2007
zo dňa 2.11.2007 (ZPM 5146) (k p.Č. 12629/1) v prospech oprávneného z vecného bremena t.j.
SLOVINTEGPj. ENERGY, s.r.o. Levice IčO:35968486 a každoČasého vlastníka horúcovodu.
vz.3058/2007, vz.2920/2018.
-

-

V-5666/2007 zo dňa 14.12.2007 záložné právo na otáciu poskytnutů Ministerstvoin výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26, ičo: 31 751 067 zo zmluvy
zo dňa 29.10.2007 na p2. 12802,bytový dom -sČ.2680.
-

Vecné bremeno podľa ~ 22 a nasi. Zákona Č. 79/1957 fl. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačuý zákon) v spojení s * 69 ods. 10 zákona Č. 656/2004 Z.z. o energetike a o
zmene niektorých zákonov v prospech spoloČnosti ZSE Distribúcia, a.s. ičo: 36 361 518, 50
sidlom čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu Č. 22 682 376 268/2011 na
pozemky s parcelnýmj Čislanii registra “E“ Č. 9745, 9753.Č. Z-5656/201 I zo dňa 12.9.2011.
-

Vecné bremeno podfa * 22 a nasl. Zákona Č. 79/1957 Zb. o výrob; rozvode a spotrebe
elektriny (elektsizaČný zákon) v spojení s * 69 ods. 10 zákona Č. 656/2004 Z.z. O energetike a o
zmene niektorých zákonov v prospech spoloČnosti ZSE Distribúcia, a.s. ičo: 36 361 518, so
sídlom čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu Č. 22 682 376-308/2011 na
pozemku s parcelným Číslom registra 1‘E“ Č.9753, Z-6650/201 I zo dňa 27.10.2011.
Vecné bremeno podra * 22 a nasi. Zákona Č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny ( elektrizaČný zákon) v spojeni s * 69 ods. 10 zákona Č. 656/2004 Z.z. o energetike a
o zmene niektorých zákonov v prospech spoloČnosti ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava, ICO:
36361518, so sídlom čulenova 6, podľa geometrického plánu 22 682 376- 351/2011 týkajúce
sa elektroenergetického zariadenia 2x1 10 kV vedenie Č. 8822 na trase Rz Levice Rz
Transpetrol Tupá a Č. 8419 na trase Rz Levice Rz Vel‘ký Krtíš na pozemok parcelu registra E
Č. 9757, 9771, 9773, 978 1/1, 9790 a na poemky parcely registra C Č. 7704, 7576/2, Č.Z
6712/2011 Zo tMa 27.10.2011
-

-

Vecné bremeno podra ~ 22 a nasl. Zákona Č.79/1 957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny
(elektsizaČný zákon) v spojení s * 69 ods. 10 zákona Č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov v prospech spoloČnosti ZSE Distribúcia, a.s. ičo: 36 361 518, so sídlom
čulenova 6, 816 47 Bratislava podl‘a geometrického plánu Č.22 682 376 74/2012 na pozemku
s parcelným Číslom reg. E KN Č. 9753, 9752, 9751, 9745, týkaj‘~ce sa elektroenergetického
zariadenia: 2x1 10 kV vedenie Č.84 14 na trase Rz Priemyselný park Géňa Rz Levice a Č.8879
na trase Rz Levice Rz Levitex Levice, Č. Z-l617/2012 zo dila 21.3.2012.
-

-

-

Vecné bremeno podľa * 22 a nasl. Zákona Č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spoirebe
elektriny (elektrizaČný zákon) v spojení s * 69 ods. 10 zákona Č. 656/2004 Z.z. o energetike a o
zmene niektorých zákonov v prospech spoloČnosti ZSE Distribúcia, a.s. ičo: 36 361 518, so
sídlom čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu Č. 22 682 376-78/2012 na
pozemky s parcelným Čislom registra “EU Č. 9712 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia:
2x1 10 kV vedenie Č. 8414 na trase Rz Levice Rz lkiemyselný park Géňa a vedenie Č. 8413 na
trase Rz Leven Levice Rz Priemyselný park Géňa. Č- Z-2252/2012 zo dňa 24.4.2012.
-

-

Vecné bremeno podľa * 22 a nasl. ZÚk.Č. 79/1957 Zb. o výrob; rozvode a spotrebe elektriny
(elektrizačný zákon) v spojeni s ~ 96 ods.4 zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v prospech spoloČnosti ZSE Distribúcia, a.s., Ičo: 36361518, SO
sídlom čulenova 6, 81647 Bratislava podl‘a geometrického plánu Č. 22682376-77/2012, na
pozemku parc.reg. E Č. 9712, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 2x1 10 kV vedenie Č.
8414 na trase Rz Levice Rz Priemyselný park Géňa a vedenie Č. 8879 na trase Rz Levice Rz
Levitex Levice, Č. Z-6662/2012 zo dila 28.11.2012.
-

-

Z-6661/2012-vecné bremeno podľa * 22 a nasl.Zákona Č.79/l 957 fl. o výrobe, rozvode a
spotrebe elektriny (elektrizaČný zákon) v spojení s * 96 ods.4 zákona Č.25 1/20 12 Z.z. O
energetike a o zmene a dopineni niektorých zákonov v prospech spoloČnosti ZSE
Distribúcia,a.s.,Jčo: 36 361 518, so sídlom čulenova 6, 816 47 Bratislava podl‘a
geometrického plánu Č.22 682 376-75/2012 na pozemku registra E KN p.Č. 9737,9736,9735,
týkajúceho sa elektroenergetického zariadenia: 2.110 kV vedenie Č.8414 na trase Rz Levice-Rz
Priemyselný park Géňa a vedenie Č.8879 na trase Rz Levice Rz Levitex Levice.
-
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Z-6663/2012 zo důa 28.11.2012 Vecné brenieno podľa * 22 a nas!. Zákona Č. 79/1957 Zb. o
výrob; rozvode a spotrebe elektriny (elektrizaČný Zákon) v spojeni s ~ 96 ods. 4 zákona Č.
251/2012 Z.Z. o energetike a a zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoloČnosti
ZSE Distribúcja, a.s. ičo: 36 361 518, so sídlom čulenova 6, 816 47 Bratislava podl‘a
geometrického plánu Č. 22 682 376 64/2012 na pozemku s parcelným Číslom registra “C“ Č.
12785 a registra “E“ Č. 9732, 9736, 9737 týkajúce sa elektroenergetického zaria‘Ienia: 2x1 10
kV vedenje Č. 8745 a vedenie Č. 8747 na trase Rz Levice Rz Nové Zámky.
-

-

-

Z-255/2013 zo dňa 16.1.2013 Vecné bremeno: Povinnosť strpiet‘ uplatňovanie práv
prevádzkovateľa distribuČnej siete SLOVNAFT,a.s. v rozsahu podľa Geometrického plánu
Č.23/12, v súlade so zákonom Č.656/2004 Z.z.o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení s * 96 ods.4 Zákona Č.251/2012 Z.z.o energetike a o zmene a doplnenj
niektorých zákonov, na C KN p.Č.12785.
-

Z-5069/14 zo dňa lS.S.2014-Vecné bremeno podl‘a * 22 a nasl. Zákona Č. 79/1957 Zb. o
výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizaČný zákon) v spojení s ~ 96 ods. 4 zákona
Č.25l/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoloěnosti
Západoslovenská distribučná, Ls. iČo: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
podľa geometrického plánu Č.47 029 102-413/2014, (ZPM 6775 E ) na pozemku C KN
p.Č.13193, E KN 9753,9752,9751,9745, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia :1x22
kV VN linka Č.249 na trase Rz Levice-V238 Vráble, -vz.3331/2014.
Z-2798/20 15 zo dňa 29.4.201 5-Vecné bremeno podľa * 22 a nasl. Zákona Č. 79/1957 Zb. O
výrob; rozvode a spotrebe elektriny (elektrizaěný 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, 81647 Bratislava
podra geometrického plánu Č. 47 029 102-174/2015 na pozemku E KN p.Č.9682,9680,968 1
týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1.22 kV VN Č.294 na trase Rz Levice-želiezovce,
vz. 198 1/15.
V-l 917/2015 Zmluva o zriadení práva vecného bremena zo dňa 4.5.2015, rozhodnutie zo dňa
5.5.2015, o zriadenj práva vecného bremena v prospech oprávneného Kosnovský Štefan r.
Kosnovský (4.10.1959) a Kosnovská Mária r. Mesiarová (17.11.1959) ako aj každoČasého
vlastníka pozemku parcely registra CKN Č. 7512/53, o práve prechodu a prejazdu cez pozemok
parcely registra CKN Č. 7512/l ako celku.-vz.1 764/2015, 2381/16
-

-

V-2480/201 5 zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 1.6.2015 na právo prechodu a
prejazdu oprávnenej osoby tj. vlastníka pozemku registra C KN parc.č.7512/30 a 75 12/1 10
(geom. plán Č. 19/2016, ZPM Č.7228 zo dňa 8.3.2017) Ing. Milan Šebo r.Šebo nar. 11.9.1980,
cez pozemok registra C KN parc.Č.75 12/l ako celku, ako aj v prospech každoČasého vlastníka
pozemku parc.Č.7512/30 a 7512/110 ako vecné bremeno in rem do katastra nehnuteľností.
vz.2358/1 5, -vz.2381/16.-vz. 1110/2017
-

-

-

V-1797/20l2 vecné bremeno zo zinluvy Č. 12/77/L13.1 101.1 1.0004/VB Zo dňa 23.04.201;
Rozhodnutie zo dňa 05.06.20 12 spoČívajúce v povinnosti povinného ako vlastníka zat‘aženej
nehnuteľnosti CKN p.Č. 7512/1, 7515/25, strpieť na Časti zataženej nehnuternosti v rozsahu
vyznaČenom v geometrickom pláne Č. 197/2011, ZPM 6073E zo dňa 04.11.2011:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení a vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmamj za tým
úČelom oprávneným a ním povereným osobám,
b) užívaní; prevádzkovani; údržbu, opravy, úpravy, rekonjtruJccje, modemizácie a akékoľvek
mé stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstránenie a vstup, prechod
a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami za tým áČelom oprávneným a ním povereným osobám,
c) prechod, prejazd, vstup a vjazd motorovými a nemotorovými dopravnými dopravnými
prostriedkatnl, strojmi a mechanizmamj oprávneným a ním povereným osobám v rozsahu a
spósobom nevyhnutným na výkon povolenej Činnosti,
v prospech Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, iČO:35823551. vz. 1452/12,
vz.2383/l5, vz.3799/l5, 238 1/16
V-781/201 3 vecné bremeno na dobu neurČitá spoČívajúce v práve prechodu a prejazdu
-

-

‚

-

-

oprávnenej osoby cez nehnuteľnosf parc. reg. C Č. 751 2/l v prospech Havlík Branislav r.
Havlík, nar. 8.4.1981 ako aj každého budúceho vlastníka nehnuteľnosti parc. reg. C Č. 7512/78
a osób oprávnených ktorýmkoľvek z týchto vlastníkov. vz. 2383/16, 2381/16
-

V-782/201 3 vecné bremeno na dobu neurČitá spočívajúee v práve prechodu a prejazdu
oprávnenej osoby cez nehnuteľnosť parc. reg. C Č. 7512/l v prospech Ing. Milan Mókuš r.
MÓkuŠ, nar. 16.7.1962 a Mgr. Olympia Mókušová r. Plášeková, nar. 4.6.1965 ako aj každého
budúceho vlastníka nehnuteľnosti parc. reg. C Č. 7512/13 a osób oprávnených ktorýmkoľvek z
týchto vlastníkov. vz. 2383/15, 238 1/16
-

-

V-l 367/2013 vecné bremeno na dobu neurčitá spočívajúce v práve prechodu a prejazdu
oprávnenej osoby cez nehnuternosf pozemok registra C KN parc. Č. 7512/1 v prospech:
Margicin Stanislav r.Margicin Ing. nar. 18.8.1985, ako aj každého budúceho vlastníka
nehnuteľnosti parc. reg. C Č. 7512/57 a osób oprávnených ktorýmkoľvek z týchto vlastníkov.
~ vz. 2383/15,2381/16
-

-

-
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V-2239/2014 vecné bremeno zo zmluvy Zo cIlia 6.5.2014 na dobu neurČitú, spoěívajúce v
práve prechodu a prejazdu v celom rozsahu pozemku registra C KN parc. Č. 7512/1, v prospech
oprávneného: Parízek Dušan r.Parízek nar. 9.7.1976 a Ing.Parízeková Andrea r.Szalaiová nar.
10.1.1977, (vlastník pozemku registra C KN parc. Č. 7512/76). vz.1734/14, 2381/16
-

-

V~4323/2014 vecné bremene ze zmluvy zo dňa 22.08.2014 spočívajúce v práve prechodu a
prejazdu cez nehnutefnesť CKN p.Č. 7512/1 v prospech Mariána Kosnovského r. Kosnovský
nar. 02.12.1984 a Eriku Kosnovskú r. Vontszemüovú nar. 13.04.1982 alce aj v prospech
každého budúceho vlastníka nehnuteľnosti CKN p.Č. 7512/60 a osób oprávnených
ktorýmkoľvek z týchto vlastnikev. -3113/14, 2381/16
-

V-4662/2014 Zmluva o zriadení vecného breniena zo dňa 16.09.20 14 spoČívajúcehe v práve
prechodu a prejazdu oprávnenej osoby cez nehnuteFnosť C KN parc.Č. 7512/1 v prospech Ing.
Miroslava Kesnovská r. Bánska, nar. 31.12.1987 v pediele 1/2 a Peter Kosnovský r.
Kesnovský, nar. 12.10.1981 v pediele 1/2 ako aj v prospech každého budúceho vlastníka
nehnuterností C KN parc.Č. 7512/49, 7512/79 a esůb oprávnených ktorýmkeľvek z týchto
vlastníkov. v.z. 3434/14, 2381/16
-

V-2782/20 15 vecné bremene in rem ze zmluvy ze dňa 16.06.2015 spoČívajúce v práve
prechedu a prejazdu cez nehnuteľnosf pozemok CKN p.Č. 75 12/1 v prospech Martin Paksi r.
Paksi nar. 15.03.1987 a Mgr. Martina Paksiová r. ŠtefŮnkevá nar. 13.10.1985 ako aj v prospech
každoČasého budúceho vlastníka nehnuteľnosti pozemku CKN p.Č. 7512/36. -2543/15, 2381/16
-

V.43 16/2015 Zmluva o zriadení práva vecného bremena spoČívajúceho v práve prechodu a
prejazdu v celom jeho rozsahu cez pozemek registra C KN parcelu Č. 7512/1 v prospech
Kesnovský Štefan r. Kosnovský ( 4.10.1959) a každoČasého vlastníka pozemku registra CKN
parcela Č. 75l2/77.-vz.3334/2015, 2381/16
-

V-2648/201 6 zmluva o zriadení vecného bremena zo dila 10.5.2016 in rem spoěívajúce v
povinnosti povinného z vecného bremena strpiet‘ prechod a ptej azd cez pozemek registra C KN
parc. Č.75 12/1 v celom rozsahu a práve prechodu a prejazdu eprávneného z vecného bremena
Bráník Miren r.Bránik nar.6.2. 1978 a Katarína Brániková r.Horváthová, nar.10.1 1.1980 a
každoČasého vlastníka pozemku registra C KN parc. Č. 7512/67. vz. 2040/16, 2042/16,
238 1/16
-

-

-

-

Vecné bremene podra ~ 22 a nasl. Zákona Č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spetrebe
elektriny (elektrizaČný zákon) v spojení s * 96 ods. 4 zákona Č.251/2012 Z.z. e energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoloČnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
ičo 36 361 518, so sídlem čulenova 6, 816 47 Bratislava podl‘a geometrického plánu
Č.75/20l7, ZPM 7410 E na pozemku s parc.Číslom CKN Č.9816/1, 9405, EKN Č.9645/1,
9648/1, 9653/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka Č. 352 na trase
Rz Levice-CTZ Levice, Z-2079/201 7 zo dňa 28.3.2017, vz. 1903/2017.
Vecné bremeno podfa * 22 a misI. Zákona Č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizaČný zákon) v spojení s * 96 ods. 4 zákona Č.25 1/2012 Z.z. o energetike a O
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoloČnosti Západoslovenská dislribuČná,
a.s., ičo 36 361 518, so sídlom čulenova 6, 81647 Bratislava podľa geometrického plánu Č.
73/2017 zo dňa 28.3.2017, zpm 7412, na pozemku C KN p.č. 6896/74, 6896/43, 6896/228,
13291/2, 6165, 6293/5, 6293/4, E KN p.Č. 9781/1, 9774, 6290/1, 9771, 6318/1, 9776, 6344,
6339/1 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia : lx22 kV VN linka Č. 352 na trase Rz
Levice- CTZ Levice, Č.Z-2086/2017 ze dňa 28.03.2017. -vz.1954/2017.
Vecné bremeno podra * 22 a nasl. Zákona Č. 79/l 957 Zb. O výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizaČný zákon) v spojení s * 96 ods. 4 zákona Č. 25 1/20 12 Z.z. o energetike a o
zmene a deplneni niektorých zákonev v prospech spoloČnosti Západoslovenská distribuČná, a.s.
ičo: 36 361 518, so sídlom čuleneva 6, 816 47 Bratislava podra geometrického plánu Č. 47
029 102-74/20 17 na pozemku C KN p.Č. 9 10/5, 12633 a E KN p.Č. 9669/1, 9666, 9692, 9694,
9708 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: I x22 kV VN linka Č.352 na trase Rz Levice
CTZ Levice, Z-2085/20l7 ze dňa 28.3.2017 vz.1978/20l7
-

-

Vecné bremeno podľa * 22 a nasl. Zákona Č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spetrebe
clektriny (elektrizaČný zákon) v spojení s * 96 ods. 4 zákona Č. 251/2012 Z. z. O energetike a o
zmene a doplnení niekterých zákonov v prospech společnosti Západoslovenská distribuČná,
a.s., IčO:36361518, so sídlom čulenova 6,81647 Bratislavapodl‘a geometrického plánu Č. 47
029 102 1 85/20 17 na pozemku CKN p.Č. 3722, E KN Č. 9686/2, 9666 týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka Č. 352 na trase Rz Levice CTZ Levice, Z
3376/2017 ze dňa 30.5.2017. vz.2670/2017
-

-

-

Vecné bremene v prespech eprávneného Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra,
ičo : 36550949, Nábrežie za hydrocentrálou Č. 4 na pozemkoch registra C-KN parcelné Č.
9395/64, 9395/117, 9395/122 v rozsahu vyznaČenom na geometrickom pláne Č. 52/2003 ze dňa
8.1.2004.
Vlastníkom dotknutých pozemkov sa uldadá trpieť vykonanie stavebných prác a prác
súvisiacich s prevádzkou a údržbou vodohespodárskeho diela. Ochranné pásmo nad
vodovodným potrubím sa stanovuje na ebidve strany 2,0 m ed okraja potrubiaa 2,25 m edosi
potrubia. V ochrannom pásme sa zakazuje stavať trvalé objekty a vykonávat‘ Činnosti, ktoré by
bránili užívaniu stavby k urČenému cieľu, pedľa rozhednutia oÚ v Leviciach Č. T-2001-01414Vod/CN ze dita 25.10.2001, Č. Z-3485/2004 ze cIlia 16.7.2004. -v.z. 2824/2017
-
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Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti
EKN p.Č. 5179, CKN p.Č. 2252/1 strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznaČenom v
geometrickom pláne Č. 24/2014, ZPM 6663:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými
a nemotorovými dopravnými prostriedkanij, strojmi a mechanizmami za tým úěelom
oprávneným,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácje a akékoľvck
mé stavebné úpravy elektroenergetjckej stavby a jej odstránenie, a vstup, prechod a prejazd
peši, motorovými a nemotorovými dopravnými pro striedkami, stroj mi a mechanizmamj za tým
úČelom
v prospech oprávneného Západoslovenská distribuČná, a.s., Bratislava, IčO:36361518, na
základe Zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatl záväzku Č. 906/2014/OSEM,
Č.14/446/1224000o8~zovp/%rB zo dňa 17.07.2015, V-4657/2015. -vz.456/18
Vecné bremeno in rem spoěívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka
nehnuteľnosti pozemok registra C KN p.Č. 9405, 9853/4, 9853/7, 9854 a pozemok registra E
KN p.Č. 7396/1, 9666, 9842/1 strpieť na Časti zaťaženej nehnuteľnosti v rámci stavby Levice,
Dolný Urban, predl‘ženie vodovodu a kanalizácie, stavebné objekty so, 01 Splašková
kanalizácia-kanalmzačné potrubie PVC DN 300 a 50 02 Verejný vodovod- vodovodné potrubie
HDPE DN 100
a) vybudovanie a vedenie kanalizaČného potrubia a vodovodného potrubia,
b) vykonávanie vlastníckych práv spojených s kanalizaČným potrubím a vodovodným
potrubím, t.j. ich prevádzkovanie, rekonštnjciu, modernizáciu, opravy a údržbu v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánom Č. 015/2017 zo ‚kia 27.06.2017, úradne overený dňa
11.08.2017, zpm 7504 v prospech Západoslovenská spoločnosť, a.s., ičo 36550949 a
každoČasého vlastníka vlastníka stavby Levice, Dolný Urban, predl‘ženie vodovodu a
kanalizácie, stavebné objekty SO 01 Splašková kanalizácia-kanalizaČné potrubie PVC DN 300
a 50 02 Verejný vodovod-vodovodné potrubie HDPE DN 100, V-30 1/2018 Zmluva o zriadení
vecného bremena zo dňa 7.12.2017, rozhodnutie zo dňa 08.02.2018. .-vz.576/2018, 664/2018.

L~

Vecné bremeno v prospech oprávneného Západoslovenská vodárenská spoloČnosf a.s. Nitra,
ičo : 36550949, Nábrežie za hydrocentrálou Č. 4 na pozemkoch registra E KN parcelné Č.
6290/1, 6318/1, 9771, 9776 a registra C-KN parcelné Č. 6293/5, 6293/4 v rozsahu vyznaČenom
na geometrickom pláne Č. 54/2003 zo dňa 8.1.2004.
Vlastníkon‘ dotknutých pozemkov sa ukladá trpieť vykonanie stavebných prác a prác
súvisiacich s prevádzkou a údržbou vodohospodárskeho diela. Ochranné pásmo nad
vodovodným potrubím sa stanovuje na obidve strany 2,0 m od okraja potrubia a 2,25 m od osi
potrubia. V ochrannom pásme sa zakazuje stavať trvalé objekty a vykonávať Činnosti, ktoré by
bránili užívaniu stavby k urČenému cieľu, podra rozhodnutia OÚ v Leviciach Č. T-2001-01414Vod/CH zo dňa 25.10.2001, Č. Z-3485/04 zo diía 16.7.2004. v.z.1839/04, v.z. 655/2018, v.z.
3230/20 18
-

-

-

Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti vlastníka strpieť:
existenciu inžinierskych sietl plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich
ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadeni v
rozsahu zameranom geometrickým plánom Č. 20/2017 (ZPM 7465), úradne overeným dňa
10.5.20 17,
prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného Z vecného bremena za úČelom
údržby a opravy plynárenských zariadeni v rozsahu celej dotknutej nehnuteľnostl k
nebnuternosti pozemok registra C-KN parc.Č. 154/2, 380/1, 4950,
v prospech SPP distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739 na základe zmluvy o zriadenl vecého
bremena Č. 24/2017/c.Č. I 106/2017/OSEM zo dňa 23.l1.2017v není jej dodatku Č. I zo dňa
26.03.2018, V-6548/2017. vz. 1112/2018
-

-

-

-

-

V-3 1 98/20 1 0-vecné bremeno-spoČívajúce v povinnosti každoČasého vlastníka pozemku
parc.reg.C KN Č.6896/248, (v zmysle geometrického plánu Č. 103/2017, zpm 7586, dlel 3)
strpieť zriadenie a uloženie plynovej prípojky a jej užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy a
ině stavebné úpravy v prospech vlastníka pozemku parc.reg.C KN Č.71 12 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 535 m2, vz.2302/l0, vz.1087/16, 2398/2018.
Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti vlastníka dotknutých nehnutel‘ností strpief zriadenie
plynárenského zariadenia stredotlakového plynovodu a jehu užívanie oprávneným z vecného
bremena: GasTrading, s.r.o., Levice, iČo: 36285871 a každým ďalším vlastníkom
predmetného plynovodného vedenia za úČelom jeho výstavby a riadneho užívania a uxnožnenie
vstupu zodpovedných osób pešo, motorovými vozidlami k vykonanmu prehliadok, údržby,
opráv plynovodu, vrátane ochranného pásma plynovodu na pozemok reg. C-KN parc. Č.
12607/10 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom Geodetickej kancelárie Urban Lauko
zo dňa 4.6.2018 Č. 98/2018 (ZPM 7686) overeného Katastrálnym odborom Okresného úradu
Levice dila 15.6.2018 pod Č. 548/2018, Z-3585/2018. vz. 2768/2018
-

-

-
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Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti vlastníka dotknutých nehnuteľností strpief zriadenie
plynárenského zariadenia stredotlakového plynovodu a jeho užívanie Oprávneným z vecného
bremena Gas Trading, s.r.o., iČo 36285871 a každým ďalším vlastníkom predmetného
plynovodného vedenia za úČelom jeho výstavby a riadneho užívania a umožnenie vstupu
zodpovedných osób pešo, motorovými vozidlami k vykonaniu prehliadok, údržby, opráv
plynovodu, vrátane ochranného pásma plynovodu v rozsahu stanovenom geometrickým plánom
Č. 246/2018, ZPM 7786, zo dňa 15.11.2018 na pozemok registra C KN p.Č. 12620/3, Z
6655/2018 zo dňa23.11.2018, -vz.179/2019
-

-

Vecné bremeno v prospech oprávneného: Západoslovenská distribuČná ‚a.s., iČo 36361518 na
pozemok registra C KN Č. 7512/1 v podiele 1/I, strpiet‘ na Časti zaťaženej nehnuteľnosti v
rozsahu vyznaČenom geometrickým plánom Č. 59/2018, Č. ZPM 7676, zo dňa 8.10.2018, ako
kondor vecného bremena: a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadeni, b) užívanie,
prevádzlcovanje, údržbu, opravy, úpravy, rekonštnikcie, modernizácie a akékol‘vek ině stavebné
úpravy elektroenergetických zariadeni a ich odstránenie, na základe zmluvy o zriadenl veeného
bremena zo dňa 5.12.2018, (Č. V-192/2019). vz.507/2019
-

Vecné brenieno spoČívajúce v povinnosti vlastnícka pozemku reg. C-KN parc.Č. 12620/6
strpief zriadenie plynárskeho zariadenia stredotlakového plynovodu a jeho užívanie
oprávneným z vecného bremena GasTrading, s.r.o., Levice, iČo: 36 285 871, a každým
ďaIším vlastníkom predmetného plynovodného vedenia a úČelom jeho výstavby a riadneho
užívania a umožnenie vstupu zodpovedných osób pešo, motorovými vozidlami k vykonaniu
prehliadok, údržby, opráv plynovodu, vrátane ochranného pásma plynovodu v rozsahu
stanovenom geometrickým plánom Č. 36/2019 (ZPM Č. 7832) úradne overeným pod Č.
137/2019 dňa22.02.2019, Z-1514/2019. vz. 1542/2019
-

-

-

Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti každoČasého vlastníka pozemkov CKN p.Č. 442,447,
468/3, strpief na týchto pozemkoch uloženie verejného vodovodu a vodovodných prípojok,
zriadenie ochranného pásma a oprávnení podl‘a zákona Č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách, v rozsahu zameranom geometrickým plánom Č.
117/2018, ZPM 7699, úradne overeným dňa 11.07.2018 pod Č. 660/2019v prospech
každočasého vlastníka verejného vodovodu a vodovodných prípojok na základe zmluvy O
zriadení vecného bremena Č. 013/2019/SIE a Č. 31/2019/c.Č.613/20l9/OSEM zo dňa
28.05.2019 uzavretej medzi úČastníkini Mesto Levice, IČO:00307203 ako povinný z vecného
bremena a Veolia Energia Levice, a.s. IČO:35968486 ako oprávnený z vecného bremena, V
3463/2019. -vz.2428/l 9
Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti každoČasého vlastníka pozemkov CKN p.Č. 584/l,
2141, 2142/1, 2227/14, EKN p.Č. 1519, 9554, strpieť na týchto pozemkoch uložcnie Časti
sústavy tepelných zariadení, jej užívanie a za úČelom jej výstavby a riadneho uživania
umožnenie vstupu zodpovedných osób pešo alebo motorovými vozidlami k vykonaniu bežných
prehliadolc, údržby a opráv, zriadenia ochranného pásme podľa Zákona Č.657/2004 Z.z.o
tepelnej energetike v rozsahu zaznamenanom v geometrickom pláne Č.222/2018 (ZPM 7793),
ůradne overenom pod Č. 1178/2018 v prospech Veolia Energia Levic; a.s. Bratislava,
IČO:35968486 a každoČasého vlastníka predmetnej Časti sústavy tepelných zariadení, na
základe zmluvy o zriadení vecného brentena Č.012/201 9/SIE a Č.30/201 9/c.Č.614/20 19/OSEM
zo dňa 28.5.2019 v znení jej dodatku Č.1 zo ‚Ilia 11.9.2019, V-3462/2019. -vz.3200/19
Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na zaťažených
pozemku reg. C KN parc. Č. 494, na pozemkoch reg. E KN parc. Č. 4460/1,4460/2 právo
vstupu a prechodu pešo, aj motorovými vozidlami v prospech LK PLUS, s.r.o. iČo: 44144059
a každoČasého vlastníka pozemkov reg. C KN parc. Č. 511/4, 511/5, 512/1, 51212, tak aby bol
zabezpeČený prístup k stavbám so súp. Číslami 2381 a 2382, a to v trvaní vyššie uvedených
práv na dobu neurČitú. V-5462/2020 zmluva o zriadení vecného bremena Č. 1292/2020/OSEM
zo dňa 21.10.2020. Vz. 3810/2020
Vecné bremeno spoČívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti
strpiet‘ na Časti zaťaženej nehnutenosti v rozsahu vyznaČenom v geometrickom pláne Č. 4/2020,
(ZPM 8094) zo dňa 15.6.2020, úradne overený dňa 19.6.2020 pod Číslom 565/2020, alco
koridor vecných bremien: a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadeni, b) užívanie,
prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek mé stavebné
úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na pozemky registra E KN Č. 9756/1
9756/3 v prospech Západoslovenská distribuČná, a.s., IČO 36361518 na podiel 1/1, v zmysle
zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 14.10.2020, Č.V-261/2021 vz. 409/2021
Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpiet‘ na zaťaženej nehnuteľnosti právo vstupu a
prechodu pešo, aj motorovými vozidlami v prospech všetkých vlastníkov priľahlých pozemkov
na pozemku reg. CKN parc.Č. 7628/1, V 572/2021, vz 595/21
‚

_______________________

.-

-

-

Vecné bremeno podľa * 11 Zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v prospech spoloČnosti Západoslovenská distribuČná, a.s., IČo: 36361518 podl‘a
geometrického plánu Č. 349/2020, úradne overený pod Č. 760/2020 dňa 07.08.2020 na pozemky
s parcelnými Číslami registra “C“ Č. 12620/3 Z- 8698/2020 zo dila 24.11.2020. vz 613/21
-

20 z 29

I

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného strpief umiestnenie a prcvádzku
plynovodu, vstup osůb a vjazd vozidiel z důvodu údržby, opráv a rekonštrukcie plynovodu v
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne Číslo 00 1/2020, (ZPM 8034) zo dňa 17.2.2020,
úradne overený dňa 24.2.2020 pod Číslom 137/2020 na pozemok registra C-KN p.č. 3588/1 v
prospech SPP distribúcia a.s. Bratislava ičo 35910739 na podjel 1/1, v zmysle zmluvy o
zriadení vecného bremena zo dňa 29.10.2020, Č.V-6510/2020.-vz. 139/2021, vz. 776/2021,
vz. 798/2021
Zmluva o zriadeni vecného bremena Č. V-I 1/02 zo dňa 4.4.2002
pre každočasého vlastníka p.č.4906 o práve užívat‘, vstupovat‘, prechádzaf, zdržiavat‘ sa,
vykonávat‘ úkony bežné pre využitie pozemku p.Č. 4905.Oprávnený Šebesta Milan
Ing./24. 11.1954/ vlastník p.Č.4906-sČ. 1643 nemůže predmet vecného bremena p.Č.4905
zastavat‘ ani mak menit‘ jeho určenie.
Právo vstupu aprechodu cez p.Č. 5612v prospech vlastníka p.Č.5613/1-sČ.4954,56l3/2.
Povinnost‘ strpieť v prospech vlastníka p4. 5613/1-sč.4954,5613/2 že pivnica, korá je súČasťou
budovy na p.Č. 5613/1 -sč.4954,56 13/2 zasahuje pod nehnuternosť -pozemok a stavbu s
p.Č.56l l-sČ.2095, V-13 18/02- vz.l 944/02, vz.2307/03.
V-42O7/2002-záložné právo na úver poskytnutý Štátnym fondom rozvoj a bývania, Bratislava,
ičo 31 749 542 zo zmluvy zo dňa 23.9.2002 na pozemok p.Č.5701/l a stavbu na p.Č. 5701/1sČ. 10 polylŮnkčná budova.
-

-

Vlastník poradové Číslo 1

Vlastník poradové Číslo 1

Vlastník poradové Číslo 1

Vlastník poradové Číslo 1

Vlastník poradové Číslo 1

Vlastník poradové Číslo 1
Vlastník poradové Číslo 1

Vlastník poradové Číslo 1

-

V-4208/2002 záložné právo na úver poskytnutý Štátnym fondom rozvoj a bývania, Bratislava,
iČo 31 749 542 zo zmluvy zo dňa 23.9.2002, na pozemok p.Č. 5701/l a stavbu na p.Č.5701/lsč. 10 polyfunkčná budova.
VyznaČuje sa vecné bremeno k parc.č.856/l ‚2,3,4, ktorému zodpovedá právo vlastníka stavieb
súp.Č.2873 na parc.Č.856/l, súp.Č.3836 na parc.Č.856/2, súp.Č.3837 na parc.Č.856/3 a sůp.Č.3838
na parc.Č.856/4 užívat‘ pozemky p.č.856/1,2,3,4 spolu so stavbami na nich postavenými, ako aj
vo vybudovaní nadstavby nad uvedenými budovami. Č. V-SOS 1/02 zo dňa 9.1.2003.
Zapisuje sa vecné bremeno v prospech vlastníkov bytov na parc.Č.4243/lO,4243/12,4243/14
sč.3 143 podia * 23 ods.5 zákona Č.l82/93 Z.z.
-

Zriadenie vecného bremena Č.V-143 1/2003 zo dňa 30.4.2003 v prospech oprávneného z
vecného bremena ZSE, a.s.Bratislava (IČO 35823551) v zmysle geom.plánu Č.63/2002
spoČívajúce v umiestnení transfonnaČnej stanice podl‘a projektovej dokumentácie, v pite
vstupu na pozemok za ůČelom užívania pozemku vzhl‘adom na ochranné pásmo transformaČnej
stanice v zmysle znenia * 19 zákona Č. 70/1998 Z.z.Zriedené vecné bremeno je spojené s
vlastníckym právom k stavbe na p.č. 3999/3 tak, že prechádza s vlastníctvom tejto stavby aj na
každého nového nadobúdatel‘a.
V-2068/03 vecné bremeno ako vecné právo v prospech vlastníka vodovodného potrubia:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra ičo 36550949, ktorého obsahom je:
povinnost‘ trpiet‘ vodovodné potrubie na parc.Č. 13291/2 vo výmere 31 0m2, zákaz stavat‘ trvalé
objekty v ochrannom pásme vodovodného potrubia v šírke lOm, t.j. 5,Om na každú stranu od
osi potnibia a vykonávat‘ činnosti, ktoré by bránili užívaniu stavby k určenému ciel‘u v zmysle
GP Č. 93/02 (ZPMZ 4147).- vz.l585/03.
-

Vlastník poradové Číslo 1

V-l72/2004 -vecné bremeno sa zriaďuje pre SR-Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Banská Bystrica, IČO:006348 16 na pozemky: parcela registra C Č.494 a parcely registra E
Č.4460/1, 4460/2 v kontakte s Vajanskou ulicou, výmera plochy zafaženej veeným bremenom
je 481 m, z toho na účel výstavby a užívania parkovacích plůch vo výmere 339m na parc.Č. E
4460/1, 4460/2, na účel vjazdu a výjazdu vo výniere 93m na parc.č. E 4460/1,4.460/2, na účel
vjazdu a v~azdu vo výmere 49m na parc.č. C 494.

Vlastník poradové Číslo 1

Povinnost‘ vlastníka nehnuteľnosti strpieť a právo spoloČnosti Slovak Telecom, a.s. ako
oprávneného z vecného bremena zriad‘ovať a prevádzkovať verejné siete a stavat‘ ich vedenia
na dotknutých nehnuteľnostiach parc.č.441, 468/1, 2269/1, 2335, vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosti a vykonávat‘
nevyhnutné úpravy půdy ajej porastu, najmä odstraňovat‘ a okliesňovat‘ stromy a mé porasty
ohrozujúce bezpeČnost‘ a spol‘ahlivost‘ vedenia, ak to Po predchádzajúcej výzve neurobil
vlastník, alebo užívatef pozemku, Z-4l3/06. vz.1499/06.
-

Vlastník poradové Číslo 1

Vlastník poradové Číslo 1

V-2393/06 záložné právo na dotáciu poskytnutú Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja SR IČO 317S 1067 Prievozská Č. 2/B Bratislava zo zmluvy zo dňa 5.5.2006 na
pozemky: parc.č. 12795/14, parc.č. 12795/lS, parc.č. 12795/l 6, parc.č.12795/l7 a na stavby:
obytný dom s.Č. 4947 na parc.Č. 12795/14, obytný dom s.Č. 4948 na parc.Č. 12795/ls, obytný
dom s.Č.4849 na parcě.12795/l6, obytný dom s4.4950 na parc.č. 12795/l 7 vo vlastníctve Mesto
Levice na podiel l/l-ina.
-

V-2555/2006 zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 8.8.2006-priznanie práva už
uložených inžinierskych sjetí na p.č. 12620/6 vo vyznačenoni rozsahu podfa GP č.7/2006 zo
~ dňa 11.4.2006 v prospect každočasích vlastníkov parc.č. 12614/l.
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Vlastník poradové Číslo 1

I Vecné bremeno zo zákona podľa ust ~

1510) ods. 1 ObČianskeho zákonníka Č.40/l 964 Zb. a *
10 ods. 1 a ods. S zákona Č.656/2004 Z.z. v prospech Gas Trading, s.r.o. Šafárikova Č. 1, Levice,
IČO:36285871 spoČívajúce v práve vstupu na pozemky parc.Č. 12620/6, 12620/7 v rozsahu
podľa geometrického plánu Č.3 1/2006 a spósobom, ktorý je nevylmutne potrebný na uloženie
potrubia a na jeho riadne užívanie, Č.Z-953/07 zo dňa 16.2.2007. 964/07.
Vecné bremeno zo zákona Č. 656/2004 Z.z. * 10 ods. 5 v prospech Západoslovenskej
energetiky a.s. Bratislava, ičo 35 823 551 spočívajúce v práve uloženia podzemného
kábelového vedenia 22 kV, v práve prechodu a v trpení ochranného pásma vedenia podl‘a
geometrického plánu Č. 243/2006, ZPMZ Č. 4891 na pozemkoch registra C-KN parceln6 Č.
894/33, 896/1, 9 10/5, 3719, 12633 a na pozemku registra E-KN parcelně Č. 9708, Č. Z
1252/2007 zo dňa 5.3.2007, vz. l384/07.-vz.3244/20l7
Vecné brenieno zo zákona Č. 656/2004 Z.z. ~ 10 ods.(5) v prospech Západoslovenskej
energetiky a.s. Bratislava, Ičo 35 823 551 spoČívajúce v práve uloženia podzemného
kábelového vedenia 22 kV, v práve prechodu a v tipeni ochranného pásma vedenia podl‘a GPČ.
29/2007 na parcele KN-E Č. 9752, Č. Z-1251/2007 zo dňa 5.3.2007.
Povinnosť strpieť uplatňovanie práv prevádzkovatera produktu NEVITEJ.,,a.s. Dunajská Streda
v rozsahu geom.plánu Č.35/2008 v súlade s ~ 69 ods.2 zákona Č.610/2003 o elektronických
komunikáciách na “C“ parc.Č.870/l,889/l,887/5,“E“ parc.Č.9723,Z-420l/og zo dňa2s.7.2008.
V-4202/2009-vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu pešo a prejazdu osobnými a
nákladnými motorovými vozidlami pre každočasého vlastníka parc.Č.8738/8, 8738/9, 8738/10,
8737/5 cez parc.Č.8738/l 1.-v.z.2497/2009, v.z.688/2010.
V-l 74l/2009-zriwjenje vecného bremena v prospech oprávneného z veeného bremena
t.j.GasTrading,s.r.o.Levice IčO:3628587l a každoČasého vlastníka Plynovodu spoČívajúce v
povinnosti každočasého vlastníka pozemku registra C-KN parc.Č. 12607/10 strpiet‘ uloženie
potrubia plynovodu, jeho užívanie Oprávneným z vecného bremena a každoČasým vlastnikom
predmetného Plynovodu a za jeho úČelom výstavby a riadneho užívania wnožnenie vstupu
zodpovedných osób pešo a motorovými vozidlanri k vykonaniu bežných prehliadok, údržby a
opráv v rozsahu stanovenom geometrickým plánom Č.27/2009 zo dňa 20.2.2009.vz.1399/2009,vz.l2l6/2009, vz.2960/2010, vz. 1801/2018.
V-2078/09 vecné bremeno v prospech ~ a každoČasého
vlastníka pozemkov parc.Č. 12607/23, 12607/25 (Podl‘a geom.plánu Č.95/20l 020 dňa
17.8.2010), strpiet‘ uloženie potrubia Plynovodu,jeho užívanie Oprávneným z vecného bremena
a každoČasým vlastníkom predmetného Plynovodu a za úěelom jeho výstavby a riadneho
užívania umožnenie vstupu zodpovedných osób pešo a motorovými vozidlam3 k vykonaniu
bežných prehliadotúdržby a opráv v rozsahu stanovenom geometrickým plánom Č.27/2009.-vz
1395/09,2960/10.
Povinnost‘ každého vlastníka pozemku strpieť uloženie rozvodu vysokonapAfového kábla a
prekládky vzdušného vedenia vysokonapäťového kábla, prevádzkovanie, údržbu,
opravy,úpravy, rekonštnzkcie,
modernizácie a akékoľvek mé stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a zariadenl a ich
odstránenie, vstup osób peši a motorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami, oprávneným z
vecného bremena v rozsahu a spůsobom nevyhnutným na výkon povolenej Činnosti,ostatné
obmedzenia v~lývajúce z * 10 ods.l zákona NR SR Č. 656/04 Z.z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov a povinnosti strpief ochranné pásmo elektroenergetických zariadeni a
stavieb, v prospech ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava, ičo: 36361518v rozsahu geometrického
plánu Č. 53/09 (ZPM Č. 5489) na pozemkoch registra C-KN parcelné Č.12607/l0, Č. 12607/25
(Podl‘a geometrického plánu Č. 95/2010 zo dita 17.8.2010), Z-2846/09 zo dita 1.6.2009. v.z.
140 1/2009, 2060/2009, 2960/2010, 727/2018
V-2344/2009 Vecné bremeno spoČívajůce v povinnosti každoČasého vlastníka pozemku:
parc.Č. 12607/24 (Podl‘a geom.plánu Č.95/2010 zo dita 17.8.2010), strpiet‘ uloženie potrubia
Plynovodu, jeho užívanie Oprávneným z vecného bremena: GasTrading, s.r.o. (IčO-36 285
871), a každoČasým vlastnJkom predmetneho Plynovou a za úČelom jeho výstavby a riadneho
užívania umožnenie vstupu zodpovedných osůb pešo a motorovými vozidlami k vykonaniu
bežných prehliadok, údržby a opráv v rozsahu stanovenom geometrickým plánom Č.27/2009 zo
dita 2O.2.2009.-vz 1543/10,2960/10.
Povinnost‘ každého vlastníka pozemku strpiet‘ uloženie rozvodu vysokonapäťového kábla,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštruJccie, modemizácie a akékol‘vek mé stavebné
úpravy elektroenergetickej stavby a zariadeni a ich odstránenie, vstu posób peši a motorovými
vozidlami, strojmi a mechanizmami,oprá«neným z vecného bremena v rozsahu a spósobom
nevyhnutným na výkon povolenej Činnosti, ostatné obmedzenia vyplývajúce z * 10 ods. I
zákona NR SR Č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov a povinnosti strpieť
ochranné pásmo elektroenergetických zariadení a stavieb, v prospech Západoslovenská
distribučná, a.s., čulenova 6, Bratislava, jčo: 36361518 v rozsahu podl‘a geometrického plánu
Č. 149/2010 na pozemky parcel. registra C Č. 910/5, 12633, v súlade 5 * 10 zákona NR SR Č.
656/2004 Z.z. o energetiku a o zmene niektorých zákonov, Č.Z-166/201 I za dita 13.1.2011.
vz.150/201 1, vz.482/2018, žiadosťo zmenu názvu za dita 18.12.2017, R-19/201 8. -vz.766/1 8
-

Vlastník pandové Číslo 1

Vlastník poradové Číslo 1

Vlastník poradové Číslo 1

Vlastník poradové Číslo I

Vlastník pandové Číslo 1

Vlastník pandové Čfsto I

Vlastník poradové Číslo 1

-

-

Vlastník poradové Číslo 1

Vlastník poradové Číslo I

-

-
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Vlastník poradové Číslo I

V-1986/201 1 povinný Mesto Levice lčO:00307203 ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti
pozemkov C KN p.Č. 5882/1, 5882/7 zriaďuje v prospech oprávneného ZSE Distribúcia, a.s.
Bratislava IčO:36361 518 vecné bremená spoČívajúce v rozsahu vyznaČenom v geometrickom
pláne č.256/20l0 zo dňa 06.08.20 10 strpieť:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadenj a vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmanii za tým
úČelom oprávneným a ním povereným osobám,
b) užívanie, prevádzlcovanje, údržbu, opravy, úpravy rekonšrukcie a modernizácie
elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým
účelom budúcim opráveným a ním povereným osobám,
c) prechod, prejazd, vstup a vjazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkamj,
strojmi a mechanizmami oprávneným a ním povereným osobám v rozsahu a spósobom
nevyhnutným na výkon povolenej Činnosti,
d) akékoľvek obmedzenia vyplývajúce zo zákona o energetike, vrátane obmedzení podra ~ 10 a
povinnosti strpieť ochranné pásmo elektroenergetických zariadení a stavieb podľa * 36 zákona
o energetike.
V-3088/201 1 vecné bremeno spoČívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu cez pozemok
registra E-KB p.Č. 9724 v prospech každoěasého vlastníka stavby teplárne nachádzajúcej sa
na pozemku registra C-KN p.Č. 883/17 v zmysle geometrického plánu Č. 26/2011 zo dňa
27.06.2011, (ZPM 5991E). vz.2497/201 1, vz.3056/2018.
V-3250120 11 záložné právo na úver poskytnutý Ministerstvom hospodárstva SR, Ičo
00686832, Mierová 19, Bratislava 212, v zastúpení Slovenská agentúra pre rozvoj investicií a
obchodu, IčO-360705 13, MartinČekova 17, Bratislava, zo zmluvy zo dňa 29.7.2011, na
pozemok registra C KN parc.Č.5616 a stavba: budova s.Č.6 na parc. registra C KN Č.5616.vz.2726/201 I
‘1-4055/2011 znijuva o zriadení vecného bremena Č. 1631/2011/OSEM zo dňa 26.09.2011,
rozhodnutje zo dňa l2.O1.2012v prospech oprávneného: SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.,
ičo 35968486 spočívajúce v práve vstupu prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez
pozemok: C KN parc.Č. 477/l v prospech každoČasého vlastníka stavby: výmenníková stamca
s.Č. 5866 na C KN parc.Č. 477/3.
V-l 57/2012 Vecné bremeno právo uloženia potrubia distribuČnej sústavy tepla a práve
vstupu a prechodu pešo a motorovými vozidlami v rozsahu zameranom geometrickým plánom
Č.019/201 1 zo dňa 13.10.2011, na pozemky registra C KN parc.Č.572/4, 573 a pozemok registra
E KN parc.Č.4462 v prospech SLOVINTEGRA ENERGY s.r.o. Bratislava, IčO-35968486 na
zálda‘Je zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 19.12.2011, Rozhodnutje zo dňa 10.2.2012.
-

Vlastník porado“ Číslo 1
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__________________________

Vlastník poradové Číslo 1

-

-

-

Vlastník poradové Číslo 1

-

__________________________

Vlastník pondové Čfsb 1

Vlastník poradové Číslo 1

-

-

V-499l/201 1 vecné bremeno obsahom ktoréhoje povinnosť vlastníka pozemkov: C KN
parc.Č. 366, 367/1, 370/2, 373, 374/1 strpiet‘ na časti pozemkov v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne Č. 12/2010, ZPM 5649 E overenom pod Č. 490/2010.
a) uloženie objektu S004 šachty a chráničky pre káblové rozvody NN a ER na Ul. Ľ. Štúra v
Leviciach postavených na uvedených nehnuteľnostiach a vstup, prechod, prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizznami za tým
účelom oprávneným z vecného bremena a ním povereným osobám
b) užívanie, prevádzicovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modemizácie a akékoľvek
mé stavebé úpravy objektu SO 04 a jeho odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za týmto
úČelom oprávneným z vecného bremena a ním povereným osobám
c) prechod, prejazd, vstup a vjazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
stroj mi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena a ním povereným osobám
d) akékol‘vek obmedzenia vyplývajúce zo zákona o energetike, vrátane obmedzení podl‘a ~ 10 a
povinnosti strpief ochranné pásmo elektroenergetických zariadeni a stavieb podľa * 36 zákona
o energetike
na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena Č.
l0/682/L13.l 151.09.000l/KZ±vB zo dňa 15.12.2010, rozhodnutie zo dňa O2.O3.20l2v
prospech ZSE Distribúcia, a.s., čulenova 6, Bratislava, ičo 36361518 v podiele 1/l.
V-l 56/20 12 Vecné bremeno: spoČívajúce v práve uloženia potrubia distribuČnej sústavy tepla
a vstupu a prechodu peši a motorovými vozidlami na dobu neurČitú, v rozsahu stanovenom
geom. pldnom č.088/201 I zo dila 7.112011, a Dodatok Č.b/2012 zo dila 14.3.2012,
Rozhodnutie zo dila 27.3.2012, na pozemky registra C KN parc.Č.33 l/l, 332, 388 a pozemky
registra E KN parc.č.540, 566, 567, 569, 571, 572, 574/2, 576v prospech: SLOVINTEGRA
ENERGY, s.r.o. IčO-35968486 so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava.
-

-

Vlastník poradové Číslo I

Vlastník poradové Číslo I

-

Vccné bremeno podľa * 22 a nasl. Zákona Č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektrmny
(elektrizačný zákon) v spojení s * 69 ods. 10 zákona Č.656/2004 Z.z. O energetike a o zmene
niektorých zákonov v prospech spoloČnosti ZSE Distribúcia, a.s. IčO: 36 361 518, so sídlom
čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu Č.22 682 376 66/2012 na pozemku
s parcelným Číslom reg. E KN Č. 9745, 9752, 9753, týkajúce sa elektroenergetického
zariadenia: 2x1 10 kV vedenie č.8745 na trase Rz Levice Rz Nové Zámky a Č.8747 na trase Rz
~ Levice Rz Nové Zámky, Č. Z-l603/2012 zo dila 21.3.2012.
-

-

-
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Vlastník poradové Číslo 1

Vlastník poradové Číslo 1

V-l 180/2012 vecné bremeno Zo zmluvy Č. Ev.Č. 175/2012/OSEM zo dňa 27.03.2012,
Rozhodnutie zo dňa 16.05.2012 spočívajúce povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených
nehnuteľnostf pozemkov CKN p.č. 5994, EKN p.Č. 9752 v prospech oprávneného ako vlastníka
oprávnených nehnutefností CKN p.č. 13254/6, 13254/7, 13254/8, 13254/9, EKN p.č. 5347,
5343 t.j. FORESPO LV, a.s. Bratislava IČO:46006311 strpiet‘ na Časti zaťaženej nehnuteľnosti
v rozsahu vyznačenom v geometrickoni pláne Č. 1/2012 na dobu neurčitá: prechod, prejazd,
vstup a vjazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
inechanizmamj Za tým účelom oprávneným a ním povereným osobám v rozsahu a spósobom
nevyhnutným na prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy rekonštrukcie, modemizácie a
akékoľvek mé stavebné úpravy vodných stavieb a STL plynovodu.
Vecné brenieno podra * 22 a nasl. Zákona Č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny ( elektrizačný zákon) v spojení s * 69 ods. 10 zákona Č. 656/2004 Z.z. O energetike a
o zmene niektorých zákonov v prospech spoloČnosti ZSE Distribúcia, as. Bratislava, ICO:
36361518, so sídlom čulenova 6, podľa geometrického plánu 22 682 376 76/2012 týkajúce sa
elektroenergetického zariadenja 2xl 10 kV vedenie Č. 8414 na trase Rz Levice Rz Priemyselný
park Géňa a vedenie Č. 8879 na trase Rz Levice Rz Levitex Levice na pozemok parcelu
registra C Č. 12783, č.Z-2254/2012 zo dňa 24.4.2012.
Vecné bremeno podra * 22 a nasi. 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 energ9tike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., ICO: 36
361 518, so sídlom čulenova 6, 81647 Bratislava podl‘a geometrického plánu Č. 22 682 376
473/2012 na pozemku 5 parcelným Číslom 9787 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia:
1x22 kV VN linka Č. 171 na trase Levice Pukanec, Č. Z-6334/2012 zo dňa 14.11.2012.
V-5092/20l2 Zmluva o zriadení vecného bremena ev.Č. 1220/2012/OSEM za dila 9.11.2012,
Rozhodnutie zo dila 11.1.2013, vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia potrubia
distribuČnej sústavy tepla a v práve vstupu a prechodu pešo a motorovými vozidlami cez
pozemky: parc. registra C KN Č.2434, 2605, 3722, a parc. registra E KN Č.7242/1, 7243,
7244/1, 7245/1, 7246/1 v celosti vo vlastníctve povinného z vecného bnnena t.j. Mesto Levice,
pre každoČasého vlastníka dislribuČných rozvodov tepla v rozsahu určenom geometrickým
plánom Č.40/2012 za dila 30.7.2012. vz.105/2013, vz.l889/16.
V-5093/20 12 Zmluva o zriadení vecného bremena ev.č. 1219/2012/OSEM zo dila 9.11.2012,
Rozhodnutje zo dila 11.1.2013, vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia potrubia
distribuČnej sústavy tepla a v práve vstupu a prechodu pešo a motorovými vozidlami cez
pozemky: parc. registra C KN Č.6410/l, 6681/2, 6896/11, 6896/37, 6896/39, 6896/52, 6896/54,
a parc. registra E KN Č.9653/l, v celosti vo vlastníctve povinného z veeného briena t.j. Mesto
Levice, pre každoČasého vlastníka distribuČných rozvodov tepla v rozsahu urČenom
geometrickým plánom Č.43/2012 zo dila 6.8.2012
V-5094/20 12 Zmluva o zriadení vecného bremena ev.Č. 121 8/2012/OSEM zo dila 9.11.2012,
Rozhodnutie zo dila 11.1.2013, vecné bremeno spoČívajúce v práve uloženia potrubia
distribuČnej sústavy tepla a v práve vstupu a prechodu pešo a motorovými vozidlami cez
pozemky: parc. registra C KN č.l38/l, 380/1, 2406, 2489, 2526, 2605, 3588/1 v celosti vo
vlastníctve povinného z vecného bremena t.j. Mesto Levice, pre každočasého vlastníka
distribuČných rozvodov tepla v rozsahu urČenom geometrickým plánom Č.26/2012 zo dila
12.6.2012. vz.l 10/13., vz. 776/2021, vz. 798/2021
V-5302/2012 zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 11.12.2012 spoČívajúceho v
povinnosti vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpief na dobu neurčitá v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne Č. 32/2012 a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a vstup,
prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmanij za tým úČelom budúcim oprávneným a ním poverenými osobami, b) užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek mé stavebné
úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, a vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedlcami, stroj mi a mechanizmami za tým
účelom budúcim oprávneným a ním poverenými osobami k nehnuteľnosti: pozemolc registra E
KN parcelné Číslo 6339/l.
V-80/20 13 zmluva o zriadení vecného bremena ev.Č. 733/2012/OSEM zo dila 15.11.2012
spočívajúceho v povixinosti povinného z vecného bremena t.j. Mesta Levice, ičo 00307203
ako vlastníka zat‘aženej nehnuteľnosti pozemku registra E KN p.č. 9756/l strpieť v prospech
oprávneného z vecného bremena t.j. MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., ičo
36501891 ako vlastníka nehnuterností registra C KN p.Č. 6035/l, 6035/2, 6035/4, 6035/5,
6035/6, 6035/8 uloženie a vedenie distribučného plynovodu a pripojovacích plynovodov v
rozsahu podľa geometrického plánu Č. 26/2011 na neurčitá dobu k nehnutefnostiam: 9756/l vo
vlastníctve Mesto Levice, Ičo 00307203.
Pozemky registra C KN p.Č. 6035/1, 6035/2, 6035/4, 6035/5, 6035/6, 6035/8 a stavieb: adinin.
budova s.č. 2755 na C KN p.č. 6035/2, sklady s.Č. 3923 na C KN p.č. 6035/4, garáže s.Č. 3924
na C KN p.č. 6035/5, sklady s.Č. 3925 na C KN p.Č. 6035/6, sklad s.Č. 5051 na C KN p.Č.
6035/8 vo vlastníctve MERKURY MARKET SLOVAIUA, s.r.o., ičo 36501891.
-

-

-

-
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-
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-
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I Vlastník poradové Číslo I

V-667/201 3-zmluva o zriadení vecného bremena ev.Č. 54/2013/OSEM zo dňa 23.1.2013,
spoČívajúce v práve povinného z vecného bremena MESTO LEVICE, ičo 00307203 ako
vlastníka zaťaženej nehnuternostj na uloženia potrubia distribuČnej sústavy tepla a vstupu a
prechodu pešo alebo motorovými vozidlanii cez zaťažené pozemky a to pre každočasého
vlastníka distribuěných rozvadov tepla v rozsahu a podľa geometrického plánu Č. 135/2012 Zo
dňa 31.10.2012 úradne overeným dňa 5.11.2012 do katastra nehnuteľností, na dobu neurěitú k
nehnuteľnostjam E KN p.Č.7241, 9689 v prospech oprávneného z vecného bremena
SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., ičo 35 968 486.
V-i 331/2013 zmluva o zriadení záložného práva Č. VS-06/2010-KaHR_Zn zo dňa
15.03.2013 v prospech Ministerstvo hospodárstva SR, ičo 00686832, Mierová 19, Bratislava
na pozemky: C KN parc.Č. 1037/8, 1037/18, 1037/19, 1037/20, 1037/21, 1037/22, 1037/23,
1037/24, 1037/25, 1037/26, 1037/27, 1037/28, 1037/29, 1037/30, 1037/31, 1037/32, 1037/33,
1037/34, 1037/35, 1037/36, 1037/37, 1037/38, 1037/39, 1037/40, 1037/41 a stavby:
rozostavaná stavba bez súpisného Čísla na C KN parc.Č. 1037/18, prevádzlcový objekt-ATC -sČ.
6134 na C KN parc.Č. 1037/19, rozostavaná stavba bez súpisného Čísla na C KN parc.č.
1037/20.-9l7/13, -1109/13, v.z. 2870/2017
V-850/2013 zmluva o riaden! vecného bremena ev.Č.218/2013/OSEM Zo dila 26.2.2013
spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku registra C KN parc.Č.64 10/1 strpieť v prospech
oprávneného ako vlastníka pozemku registra C KN parc.Č.6955 vstup, prechod, vjazd a právo
vybudovat‘ na Časti pozemku registra C KN parc.Č.64 10/1 vjazd na pozemok registra C KN
parc.Č.6955 pre každoČasého vlastníka podľa geom.plánu Č.002/2013 (ZPMZ 6359) zo dila
8.1.2013.
V-2632/2013 Zmluva o zriadení vecných bremien Č.13/155/L13. 1101 .12.0007/VB za díla
14.06.20 13. spoČívajúceho v práve zriadenia a uloženia elektroenergetickej stavby a vstupu,
prechodzu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami za tým úČelom oprávneným a ním povereným osobám v rozsahu geometrického
plánu Č. 510/2012 (ZPM 6303 E), úradne overeného dila 04.02.2013 a geometrického plánu Č.
44876335-16/2013 (ZMP 6385 B), úradne overeného dila 21.02.2013 do katastra nebnuteľností
k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Levice pozemok registra C KN parcelně Číslo
3823/2 v prospech Západoslovenská distribuČná, a.s., ičo 36361518, čulenova 6, 81647
Bratislava v podiele 1/1.
spoČívajúceho v práve užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akýchkol‘vek mých stavebných úprav elektroenergetickej stavby a jej~
odstránenia a v práve vstupu, prechodzu a prejazdu peši motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým úČelom oprávneným a ním
povereným osobám v celom rozsahu do katastra nebnuteľností k nehnutel‘nostiam v
katastrálnom území Levice pozemok registra C KN parcelné Číslo: 3823/2 v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s., Ičo 36361518, čulenova 6, 916 47 Bratislava v podiele l/l.
V-2948/20l 3 zmluva o zriadení záložného práva Č. VS-06/20 I 0-KaHR-ZZ3 zo dila
14.6.2013, v prospech: Ministerstvo hospodárstva SR, so sídlom: Mierová 19, 827 15
Bratislava 212, na pozemky registra C KN parc.Č.479, 480, 481, 482, 2335 a stavby: výrobnoskladový a servisný objekt ROEZ- sČ. 6132 na C KN Č. 1037/21, OBCH. DOM POKROK
s.Č.461 na parc. registra C KN Č.2335, DOM SLUŽIEB s.Č.2953 naparc. registra C KN Č.479,
DOM SLUŽIEB s.Č.2953 na parc. registra C KN Č.480, DOM SLUZIEB s.Č.2953 na parc.
registra C KN Č.481, DOM SLUŽIEB s.Č.2953 na parc. registra C KN Č.482.-1908/13.

_______________________
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Vlastník pondové Číslo 1

V-5736/20 13 vecné bremeno zo zmluvy 18.12.2013 v prospech SLOVINTEGRA ENERGY,
s.r.o., lčO:35968486 spoČívajůce v práve uloženia potrubia distribuČnej sústavy tepla a v práve
vstupu a prechodu pešo alebo motorovými vozidlami cez zat‘ažené pozemky CKN p.Č. 6896/53,
6896/40, 6896/54, 6896/97, 6896/66, 6896/43, 6896/45 a to pre každoČasého vlastníka
distribuČných rozvodov tepla a to v rozsahu podl‘a geometrického plánu Č.58/20 12, ZPM 6215
za dila 13.06.2013 na dobu neurČitú. -168/14, CKN p.Č. 6896/245, 6896/246v zmysle GP
32/2016, ZPM 7195. vz. 168/14, vz.1575/16.
V-53/2014 Zmluva o zriadení vecného bremena Č.1461/2013/OSEM zo dila 7.1.2014,
spoČívajúceho v práve vstupu, prechodu, vjazdu a právo vybudovat‘ vjazd na pozemky vedené v
meste Levice v kat úz. Levice naLV 8561, parc. E KN Č.2312 a na LV 9061 parc. C KN
Č.582 1/3 v prospech každoČasého vlastníka uvedených pozemkov do katastra nehnuteľností k
nehnuteľnosti, pozemok registra C KN parc.Č.5872/22 v zmysle geom. plánu Č.90i2013, ZPM
Č.6517 zo dňa 19.9.2013.
V-2 13/2014 zmluva o zriadení vecného bremena zo dila 19. 12.2013 spoČívajúceho v práve
uloženia potnibia distribuČnej sůstavy tepla a v práve vstupu a prechodu pešo a motorovými
vozidlami cezpozemjcy CKNp.Č. 1843/1, 2227/1, 2237/2, 2252/1, 13253/2, 13253/1, 13253/3,
EKN p.Č. 5177, 5178, 5l79,9747v zmysle geometrického plánu Č. 80/2013, ZPM 6507 zo dila
15.08.2013 na dobu neurČitI v prospech SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. Bratislava
Ičo:35968486 a každoČasého vlastníka distribuČných rozvodov tepla. -984/14
-

-

Vlastník pandové Číslo 1

Vlastník poradové Číslo 1

-

-

-
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Vlastník poradové Čfsb 1

V.4980/2014 zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby zo dňa 22.9.20 14
spočívajúce v povinnosti strpieť evidenciu inžinierskych sietí-plynárenských zariadeni
oprávneného Z vecného bremena, ich ochranných a bezpeČnostnýcl‘ pásiem, údržbu, prevádzku
a rekonštrukcie týchto zariadení v rOZSahU vyznaČenom GP Č. 008/2014 (ZPMZ 6742) a
prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby
a opravy plynárenských zariadení v rozsahu celej dotknutej nehnuteľnosti k pozemkom registra
CKN parc. Č. 48/15 a 374/1 v prospech SPP distribúcia, a.s. Bratislava ičo 35910739 v.z.
3409/14.Vz. 3718/2020
V-5307/2014 Zmluva o zriadení vecného bremeno zo dňa 27.10.2014 spoěívajúce V
povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnutel‘nosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti:
a) zriadenie a uloženie elektronických zariadení
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékořvek
mé stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkamj,
strojmi a mechanizinanij oprávneným za úČelom výkonu povolenej Činnosti v rozsahu
zametaného geometrickým plánom Č.50/2014 zo dňa 29.9.2014 (ZPM Č.6834), úradne
overeného dňa 2.10.2014, pod Č.942/2014 na pozemky registra C KN parc.č.3837/145,
3837/241, 3837/246v prospech: Západoslovenská distribuČní, a.s. IčO-36361518, Čulenova 6,
81647 Bratislava.-vz.40l8/14, v.z.387/15
V-2603/2013 Zmluva o zriadení vecných bremien Č. 13/153/L13.1 101. 12.0007/VB zo dňa
14.06.2013.
spoČívajúce~‘o v práve zriadenia a uloženia elektroenergetickej stavby a vstupu, prechodzu a
prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmamj za tým účelom oprávneným a ním povereným osobám v rozsahu geometrického
plánu Č. 510/2012 (ZPM 6303 E), úradne overeného di‘ia 04.02.2013 do katastra nehnuteľností
k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Levice pozemky registra C KN parcelné číslo
3837/l 91 v prospech Západoslovenská distribuční, a.s., ICO 36361518, čulenova 6, 816 47
Bratislava v podiele l/l.
spoČivajúceho v práve zriadenia a uloženia elekroenergetickej stavby a vstupu, prechodzu a
prejazdu peši motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkamj, strojmi a
mechanizmazpj za tým úČelom oprávneným a ním povereným osobám v rozsahu geometrického
plánu Č. 44876335-16/2013 (ZPM 6385 E) úradne overeného dňa 21.02.2013 do katastra
nehnuterností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Levice pozemky registra C KN
~arcelné Číslo 3837/191, v prospech Západoslovenská distribuční, a.s., ICO 36361518,
Culenova 6, 816 47 Bratislava v podiele 1/1.
spoČívajúceho v práve užívania, prevádzkovanja, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akýchkol‘velc mých stavebných úprav elektroenergetickej stavby ajej
odstránenia a v práve vstupu, prechodzu a prejazdu peši motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmamj za tým úČelom oprávneným a ním
povereným osobám v celom rozsahu do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v
katastrálnom území Levice pozeml~y registra C KN parcelné číslo: 3837/191 v prospech
Západoslovenská distribuční, a.s., ICO 36361518, čulenova 6, 916 47 Bratislava v podiele
l/1.-vz.1708/2013
V.405/2015 vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia potrubia distribučnej sústavy tepla
na parcele registra EKN Č. 9725/7 a v práve vstupu a prechodu pešo a motorovými vozidlanii
cez predmetný pozemok v prospech SLOVINTEQR4 ENERGY, s.r.o. Tematínska 5/A,
Bratislava Ičo 35968486 a každočasého vlastníka distribuČných rozvodov tepla v zmysle
geometrického plánu Č. 105/2014 zo dňa 18.7.2014, ZPM Č. 6763.- v.z.732/15
v-I 678/2013 ZmJuva o zriadení vecného bremena zo dňa 22.4.2013, spočívajúceho v práve
uloženia potrubia distribučnej sústavy tepla a vstupu a prechodu pešo alebo motorovými
vozidlami cez pozemok registra E p.Č.7220, v rozsahu podľa geometrického plánu Č.135/2012,
úradne overeného dňa 5.11.2012, v prospech každoČasého vlastníka distribučných rozvodov
tepla v podiele I/l. v.z. 2042/15
V-3794/20 15 Zmluva o zriadení vecného bremena C.Č. 698/2015/OSEM zo dňa 15.7.2015
spoČívajúceho v povinnosti povinného Mesto Levice, ičo: 00 307 203 vlastník pozemku reg.
C-KN parc.Č. 7032 stipieť:
existenciu inžinierskych sietí plynárenÄých zariadení vo vlastnictve oprávneného z vecného
bremena (SPP distribúcia, a.s., Bratislava, ičo: 35 910 739), ich ochranných a
bezpeČnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadeni v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom Č. 047/2015 (ZPM 6975), úradne overeným dim
24.4.2015,
prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za úČelom
údržby a opravy plynárenských zariadeni, priČom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu
vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť. vz. 3254/15
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V-4 161/2015 zmluva o zriadenj vecného bremena v prospech tretej osoby
C.Č.706/20 15/OSEM zo dňa 18.8.2015 spoČívajúceho v povinnosti povinného strpieť na
zaťaženej nehnuternosti:
a) exintencju inžinierskych sjetí plynárenských zariaclení oprávnenélio z vecného bremena, ich
ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádz]cu a rekonštnjkcie týchto zariadení a to
v rozsahu vyinedzenom geometrickým plánom Číslo 046/2015 zo dila 22.4.2015 (ZPM Číslo
6974) úradne overeného dila 27.4.2015,
b) strpisf prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného Z vecného bremena ~a
úČelom údržby a opravy plynárenských zariadeni, priČom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celú dotknutá nehnuteľnosť v prospech SPP distribúcia, a.s., ičo
35910739, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava na pozemky C-KN Č. 3440v podiele 1/1.
vz. 3661/2015
V-l757/20l6 Zmluva o zriadení vecného bremena Č. 67272/14-Ne/20l5, Č. 17/2016
c.Č.261/2016/0SEM zo dila 29.3.2016, rozhodnutje zo dila 5.5.2016, o práve oprávneného
Západoslovenskej vodárenskej spoloČnostj, a.s. Nitra ičO:36550949 vybudovat‘ a
prevádzkovať vodovodné potrubie HDPE I 60x9,5 mm na Časti pozemkov reg. CKN p.Č.
6896/236v zmysle geometrického plánu Č. 092/2015 (ZPM 7125) zo dila 25.11.2015 CKN
p.Č. 6896/243, 6896/247 v zinysle GP 32/2016, ZPM 7195 a povinnosti povinného Mesta
Levice ičo: 00307203 trpieť na Častiach pozemkov reg. CKN p.Č. 6896/236 v zinysle
geometrického plánu Č. 092/20 15 (ZPM 7125 ) zo dila 25.11.2015, CKN p.Č. 6896/243,
6896/247 v zmysle GP 32/2016, ZPM 7195, vodovodné potrubie FWPE 1 60x9,5 mm,
prevádzkovanie, rekonštrukciu, modemizácju, opravy a údržbu vodovodného potnibia
vz. 1489/2016, -1575/16
V-3755/2016 zmluva o zriadenj vecného bremena spoČívajúce vjráve oprávneného Z
vecného bremena Západoslovenská distribuČná, a.s. Bratislava, Culenova 6, a povinnosti
povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti Mesto Levice strpieť v rozsahu vyznaČenom
v geometrickom pláne Č.013/2014, ZPM Č.6850 zo dila 13.10.2014 na dobu neurČitú:
a) zriadenje a uloženie elektroenergetických zariadeni,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštnikcie, modernizácie a akékol‘vek
mé stavebné úpravy elektroenergetických zariadeni a icli odstránenie,
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriecjkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným za úČelom výkonu povolenej Činnosti a Činnosti uvedenej
v bode a) a b), na pozemky C KN parc.Č. 48/15, 373, 374/1, 374/2 v prospech:
Západoslovenská distribuČná, a.s. ičo: 36361518, Bratislava.-vz.2599/l 6. Vz. 3718/2020
v-S 120/2016 zmiuva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby zo dila 26.9.2016
spoČívajúceho v povinnosti povinného Mesto Levice ičo 00307203 strpieť na pozemku
registra CKN parc.Č. 421/4 ost. plochy o výmere 754 m2:
existenciu inžinierskych sietí Sn plynovodu z PE-HD Mr D90, PN 0,1 Mpa, a prípojky
STL plynovodu oprávneného z vecného bremena SPP-distribúcia, a.s. Bratislava Ičo
35910739, ich ochranných a bezpeČnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto
zariadení a to v rozsahu vymedzenom geometrických plánom Číslo 8/2016 zo dila 30.5.20 16
(ZPM Číslo 7232), úradne overeného dila 3 1.5.2016
strpieť prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena za úČelom údržby a opravy
plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú
dotknutá nehnutel‘nosť
v prospech: SPP-distribúcia a.s. Bratislava ičo 35910739v podiele 1/1-ina. v.z.3495/2016
Povinnost‘ strpieť uplatňovanie práv prevádzkovatefa produktovodu NEVITEL,a.s. Dunajská
Streda v rozsahu geom.plánu Č.35/2008 v súlade s * 69 ods.2 zákona Č.6 10/2003 o
elektronických komunikáciách na parc.Č. 883/165, Z-420 1/2008, žiadosť zo dňa 24.7.2008.
vz.2709/08,vz. l482/2017,-vz.lól 1/17.
Právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech Mesta Levice v zmysle * 4 ods. I, zákona
Č. 66/2009 Z.z., ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou miestna
komunikácia, na parcel.Č. 882/34, 883/165, vrátane práva uskutoČnif stavbu, alebo zmenu
stavby, ak ide o stavbu povolenú podra platných právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva
štátu na obec, (geom. plán Č. 2/2009 vz. 1552/2009), Č.Z-4621/2009 zo dila 25.8.2009,vz.l611/l7.
Vecné bremeno zo zákona podľa ust. ~ 1510, ods. I Oběianskeho zákonníka Č.40/1 964 fl. a
10 ods. I a ods. 5 zákona Č.656/2004 Z.z. v prospech Gas Trading, s.r.o. Šafárikova Č.1, Levice
Ičo:36285871 spoČívajúce v práve vstupu na pozemky registra C-KN parc.Č.12620/3 a
12620/16 v rozsahu podľa geometrického plánu Č.31/2006 a spósobom, lctorý je nevyhnutne
potrebný na uloženie potrubia a na jeho riadne užívanie, Č.Z-955/07 zo dila 16.2.2007.
vz.969/2007, vz.3 163/2007, vz.2490/201 7.
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Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti vlastníka pozemku registra CKN parc.Č. 6088:
a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnostj uloženej kanalizaČnej prípojky, v rámci stavby:
“Povodňový dvor Levice, napojenie na verejnú kanalizáciu“, jej užívanie a prevádzkovanie,
b) strpief v nevyhnutnej miere vstup a vjazd na zat‘aženú nehnuteľnosť v súvislosti so
zriaďovanjm, prevádzjcovaním, opravami a údržbou kanalizaČnej prípojky na zaťažcnej
nehnuteľnosti,
c) vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlanii k oprávnenej stavbe v rozsahu
vyznaČenom geometrickým plánom Číslo 168/2016 zo <Ma 28.10.2016 (ZPM Číslo 7342) v
prospech Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská štiavnica, IČO 36022047a
každočasého vlastníka stavby “Povodňový dvor Levice, napojenie na verejnú kanalizáciu.“ na
Základe zmluvy o zriadení vecného bremena C.c. 1223/2016/OSEM zo dňa 23.5.2017 V
32 18/2017 v.z.2634/2017
Vecné bremeno in personam spoČivajúce v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej
nehnuternosti strpief na Časti zafaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznaČenom v geometrickom
pláne Č. 12/2017 (ZPM 7404) zo dňa 11.5.2017, nIco koridor vecného bremena:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanje, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modemizá‘ie a akékoľvek
mé stavebné úpravy elektroenergetických zariadenl a jeli odstránenie na pozemku registra C
KN p.Č. 4950, pozemku reg. EKN parc.Č. 7235 7241 v prospect oprávneného
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava I~0 36361518, v zmysle zmluvy o zriadení
vecného bremene Zo <Ma 30.11.2017, rozhodrngje zo <Ma 15.1.2018, Č.V-6512/2017. vz.
207/2018
Vecné bremeno zriadené podľa ~ 151 ods. I Občianskeho zákonníka a * 10 ods. 5 zákona
Č.656/2004 Z.z. v prospect Západoslovenskej energetiky, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava,
ičo: 35 823 551 spočívajúce v práve uloženin 22kV podzemného elektrického vedenia a práva
prechodu cez pozemky registra C-KN parcelné Číslo 12620/3 a Č. 12620/16 v rozsahu podra
geometrického plánu Č.199/06 zo <Ma 25.8.2006 (ZPM 4835E), Č.Z-4830/2006 zo <Ma 4.9.2006.
vz.2368/2006, vz.1180/2018.
Vecné bremeno zriadené podl‘a * 151 ods. 1 ObČianskeho zákonníka a * 10 ods. 5 Zákona
Č.656/2004 Z.z. v prospech Západoslovenskej energetiky, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava,
ičo: 35 823 551 spoČívajúce v práve uloženia 22kV podzenmého elektrického vedenia a práva
prechodu cez pozemok registra C-KN parcelné Číslo 12620/l v rozsahu podľa geometrického
plánu Č.199/06 zo <Ma 25.8.2006 (ZPM 4835E), Č.Z-4830/2006 zo dňa 4.9.2006.
vz.2368/2006, vz. 1185/2018.
V-3274/20l8 Zmluva o zriadení vecného bremena zo <Ma 24.05.2018, rozhodnutie zo <Ma
30.07.2018, spočivajúce v povinnosti povinného z vecného bremena Mesto Levice, Ičo
00307203 do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam: pozemok registra C KN p.Č. 6714 E
KN p.Č. 2699, 2702, 9618, 9665 strpieľ na Časti zafaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznaČenom
geometrickým plánoni Č. 017/2018, zpm 7641 ako koridor vecného bremena:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modemizácie a akékofvek mé
stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstsánenie v prospech Západoslovenská
distribučná, a.s., ičo 36361518, Bratislava v 1/l podiele.-vz.2552/20l8.
V-6033/201 7 Zmluva o zriadení vecného bremena zo <Ma 17.10.2017, rozhodnutie zo <Ma
7.8.2018, spoČívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena Mesto Levice, ičo
00307203 do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam: pozemok registra E KN p.Č.7242/1,
7243, 7244/1, 7245/1, 7246/1, 7251, 9690 strpieť uloženie potrubia distribuČnej sústavy tepla
na predmetných pozemkoch, vstup a prechod pešo a motorovými vozidlami cez predinetné
pozemky v prospech oprávneného z vecného bremena SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.,
Bratislava, ičo 35968486 a každoČasového vlastníka distribuČných rozvodov tepla v zmysle
geometrického plánu Č.136/2013 (ZPM 6590), vz.2630/l8.
Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného Mesto Levice, Ičo 00307203 Levice,
strpieť na nehnuteľnostiach pozemok registra C KN parcelné Číslo 1807/1, 1807/2
-existenciu inžinierskych sietí plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremeno, ich
ochranných a bezpeČnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštruiccie týchto zariadení a to
v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne Č. 068/2019 (ZPM 7905),
prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za uČelom
údržby a opravy plynárenských zariadení, priČom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu
vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť,
v prospect oprávneného z vecného bremena SPP distribúcia, a.s., ičo 35910739 Bratislava,
na základe zmluvy o zriadení vecného bremena Č. 799/2019/OSEM zo <Ma 26.7.2019, V
4135/2019. vz.2674/19.
-

_________________________

Vlastník poradové Číslo 1

-

-

Vlastník poratové Číslo 1

-

Vlastník poradové Číslo 1

-

Vlastník poradové Číslo 1

‚

__________________________

Vlastník poratové Číslo I

________________________

‘nasa poratové Číslo 1

-

-

.

-

__________________________

-

28z29

Vlastník poradové Číslo 1

Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti každočasého vlastníka pozemkov registra E KN
parc.Č. 7241, 7242/1 strpieť na týchto pozemkoch uloženie Časti sústavy tepelných zariadeni, jej
užívanie oprávneným Veolia Energia Levice, a.s., Bratislava, iČo 35968486 a každoČasým
vlastníkom predmetnej Časti sůstavy tepelných zariadení a za úČelem jej výstavby a riadneho
užívania, umožnenie vstupu zodpovedných osůb na pozemky a to pešo alebo motorovými
vozidlanii k vykonaniu bežných prehliadok, údržby a opráv, zriadenia ochranného pásma podfa
zákona Č. 65712004 Z.z. o tepelnej energetike v rozsahu stanovenom geometrickým plánoni Č.
177/2019 (ZPM Č.7981) úradne overeného dňa 6.11.2019 pod Č.1034/2019, k nehnuteľnostjam
pozemok registra E KN parcelně Číslo 7241, 7242/1, v prospech Veolia Energia Levice, a.s.,
IČO 35968486 Bratislava, na základe zmluvy o zriadení vecného bremena 001/2020/VEL zo
dňa 2.3.2020, V-l798/2020. vz.152612020.
Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti každoČasého vlastníka pozemkov registra C KN
parc.č. 331/l strpieť na týchto pozemkocli uloženie Časti sústavy tepelných zariadeni, jej
užlvanie oprávneným Veolia Energia Levice, a.s., Bratislava, IČO 35968486 a každoČasým
vlastníkom prednietnej Časti sústavy tepelných zariadení a za úČelom jej výstavby a riadneho
užívania, umožnenje vstupu zodpovedných osób na pozemky a to pešo alebo motorovými
vozidlami k vykonaniu bežných prebliadok, údržby a opráv, zriadenia ochranného pásma podra
zákona Č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v rozsahu stanovenom geometrickým plánom Č.
180/2019 (1PM Č.7980) úradne overeného dňa 29.11.2019 pod Č.1000/2019, k
nehnuternostiam pozemok registra C KN parcelně Číslo 331/1, v prospect Veolia Energia
Levice, a.s., iČo 35968486 Bratislava, na základe zmluvy o zriadenl vecného bremena
002/2020/VEL zo dňa 2.3.2020, V-l 799/2020. vz. 1530/2020
Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti každoČasélio vlastníka pozemkov registra E KN
parc.Č. 556, 558, 559, 571, 572, 574/2, 575 stpieť na týchto pozemkoch uloženie časti sústavy
tepelných zariadení, jej užlvanie oprávneným Veolia Energia Levice, a.s., Bratislava, Ičo
35968486 a každočasým vlastníkoni predmetnej Časti sústavy tepelných zariadení a za úČelom
jej výstavby a riadneho užívania, umožnenje vstupu zodpovedných osůb na pozemky a to pešo
alebo motorovými vozidlamj k vykonaniu bežných prehliadok, údržby a opráv, zriadenia
ochranného pásma podľa zákona Č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v rozsahu stanovenom
geometrickým plánom Č. 179/2019 (1PM Č.7982) úradne overeného dňa 5.11.2019 pod
Č.l035/20l9, k nehnutel‘nostiam pozemok registra E KN parcelně Číslo 556, 558,559,571,
572, 574/2, 575, v prospech Veolia Energia Levice, a.s., iČo 35968486 Bratislava, na základe
zmluvy o zriadení veeného bremena 003/2020/VEL zo dňa 2.3.2020, V-l 800/2020.
vz. 1531/2020
Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka
zaťažených nehnuteľnostf strpieť v rozsahu vyznaČenom v geometrickom pláne Č. 159/2020
(1PM 8081 E) úradne overený pod Č.3 13/2020 dňa 8.4.2020
a)zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadeni,
b)užívanie, prevádzkovanje, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrulccie, modemizácie a akékoľvek
ině stavebné úpravy elektroenergetických zariadeni a ich odstránenie,
c)vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným za úČelom výkonu povolenej Činnosti a Činnosti
uvedených v bode a) a b) do katastra nehnuteľností,
k nehnuteľnostiam pozemok registra C KN parcelně číslo 1790/6, 1806/2, 1807/1, 1807/2,
1810, 1812/8, 5036, 9741/3, 9742, v prospech Západoslovenská distribuČná, a.s., IČo
36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v podiele l/I, V-5074/2020 vz.3324/20.
Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti strpieť na zafaženej nehnuteľnosti v rozsahu
vyznaČenom v geometrickom pláne Č. 105/2019 (ZPM 7866), úradne overený pod Č. 425/2019
dňa2l.5.20l9
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení-pozemné kablové VN (22kV) vedenie a
podzemné káblové NN (1kV) vedenie, vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich
prevádzku,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
mé stavebné úpravy uvedených elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na pozemkoch
reg. CKN parc.Č. 2248/29,2248/30,2248/31, 13253/1, 13253/2 a pozemkoch reg. EKN parc.Č.
5177, 5178, 5179 v prospect Západoslovenská distribuČná, a.s. Bratislava iČo 36361518 na
podiel l/l, v zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Iretej osoby zo dňa
19.6.2020, rozhodnutie Zo cIlia 18.1.2021, Č.V-4008/2020.-vz. 129/2021 ‚ vz. 133/2021
V-5095/20l2 Zmluva o zriadení vecného bremena ev.Č.122l/20l2/QSEM zo dňa 9.11.2012,
Rozhadnutie zo dňa 11.1.2013, vecné bremene spoČívajúce v práve uložema potrubia
distribuČnej sústavy tepla a v práve vstupu a prechodu pešo a motorovými vozidlami cez
pozemky: parc. registra C KN Č.3588/l v celosti vo vlastnlctve povinného z vecného bremena
t.j. Mesto Levice, pre každoČasého vlastníka distribuČných rozvodov tepla v rozsahu urČenom
geometrickým plánom Č.92/2012 zo dila 9.8.2012. vz.l 11/13., vz. 776/2021, vz. 798/2021
-

________________________

Vlastník poradové čísic

I

-

-

-

Vlastník poradové Číslo 1

-

-

Vlastník poradové Číslo 1

-

Vlastník poradové Číslo 1

__________________________

Vlastník poradové Číslo 1

-

-

-

-

Výpis je nepoužiterný na právne ůkony
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so Suvast ctva

Výmera parce y v m
~Ďi 3
Katas ráme územje

Levce (831 646)
Levice
Druh pozem u

Zastavaná p ocha a nádvorie
Spósob využ‘van a pozemku

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

Umiestne e pozem

Pozemokje umiestnený v zastavanom území obce
Spoloc a ehnut nosť

Pozemok nie je spoločnou nehnutel‘nosťou
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
je

30. 03.

aine datu
2021

Druh chranenej nehnutel‘nosti (0)

Neexist e záznam
tavb (0)

Neexistuje záznam
vlastník (1)
.

1 Mesto Levice, Námestie hrdinovi, Levice,

~sč ~34 01, SR (Podiel: i/i)

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitei‘né na právne úkony.
Dátum: 31 .3.2021
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