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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí
Okres: Prešov
Obec: ZÁBORSKÉ
Katastrálne územie: Záborské

Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia 09.09.2019
Čas vyhotovenia: 15:19:15

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA č. 1399
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
1396 3 zastavaná plocha a nádvorie 22 2
1584 23057 zastavaná plocha a nádvorie 22 2
1585/ 1 15481 zastavaná plocha a nádvorie 22 2
1585/ 5 9439 zastavaná plocha a nádvorie 22 2
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:

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

Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právnehovzťahu: Vlastník
1 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, PSČ 080 01,

SR
IČO:

Titul nadobudnutia Z 2733/2013 - Rozhodnutie OPr OPÚ-2013/489-963/Ly, zo dňa 22.04.2013. -31/13

1/1

Účastník právnehovzťahu: Správca
2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14,

Prešov, PSČ 080 05, SR
IČO:

Titul nadobudnutia Z 6644/2014 Žiadosť o zápis na základe zmluvy o zverejnení majetku do správy. -185/14
K vlastníkovi č. 1 je pod por. č. 2 správa k nehnutel'nosti na parcelné číslo C KN 1396, 1584, 1585/1, 1585/5. -185/14

/
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ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:

Z 2322/2009 Vecné bremeno spočívajúce v práve vstupu na pozemok C KN 1585/1 za účelom zabezpečenia
prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu podl'a GP č.9/2009 (G1 198/09) v prospech
Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice /IČO: 36599361/. -68/09; -31/13; -40/13
Z 1365/2011 Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle § 1510 Občianskeho zákonníka a §10 ods. 1) a 5)
Zákona NR SR č. 656/2004 Z.z. v znení novely č.293/2009 Z.z. v prospech Východoslovenská distribučná, a.s.,
Mlynská 31,04291 Košice, IČO: 36599361 za účelom umiestnenia, prevádzky, údržby a opráv energetických
zariadení v rozsahu podl'a geometrického plánu č.564/2010 na parcelu C KN 1585/5. -33/11; -31/13
Z 1849/2010 Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle § 1510 Občianskeho zákonníka a §10 ods.1) a 5)
Zákona NR SR č.656/2004 Z.z.v platnom znení v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042
91 Košice, IČO:36599361 v rozsahu podl'a GP č.3/2010 (G1- 63/2010) a GP č.4/2010 (G1- 64/2010) na parcely C
KN 1585/1,1585/5. -63/10; -31/13; -40/13
V 2047/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena - vecné bremeno na pozemok parcela C KN 1584 spočívajúce
v
- umiestnení inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma, ich užívanie a prevádzkovanie na povinnej
nehnutel'nosti
- strpieť v nevyhnutnej miere vstup ( peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním poverených osôb
ako aj iných oprávnených osôb na povinnú nehnutel'nosť v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním,
rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly predmetných
inžinierskych sietí,
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv vyplývajúcich z
vecného bremena v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 1/2019, overený pod č. G1-210/2019 v
prospech: PUBLlKO, s.r.o., IČO:35725958, Gagarinova 7/a, 821 03 Bratislava, vklad povolený dňa 16.4.2019. -
číslo zmeny 74/19

Iné údaje:

2 K vlastníkovi č. 1 je pod por. č. 2 správa k nehnutel'nosti na parcelné číslo C KN 1396, 1584, 1585/1, 1585/5. -
185/14

Poznámka:
Bez zápisu.
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