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ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

 6845/ 27

 6845/ 28

 6845/ 29

 6845/ 31

 6845/ 35

 6845/ 36

Parcelné číslo

6

3828

627

129

52

84

Výmera v m2

Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria

Druh pozemku

17

18

17

18

16

18

Spôsob využ. p.

1

1

1

1

1

1

Umiest. pozemku Právny vzťah

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

1

Por. číslo

HRIVIS group,s.r.o.Bratislava, Galvániho 7/D, Bratislava, PSČ 821 04,
SR

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

IČO :  

1 1

Spoluvlastnícky podiel

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Kúpna zmluva zo dňa 7.9.2010 V 4054/2010

Legenda:

 / 

Vytvorené cez katastrálny portál

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

GKÚ Bratislava

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia:

07.05.2012

15:19:51

Okres:

Obec:

Katastrálne územie:

NOVÉ ZÁMKY

Nové Zámky

Nové Zámky

Titul nadobudnutia 

Druh ch.n.

Spôsob využívania pozemku:

Umiestnenie pozemku:

18 - Pozemok, na ktorom je dvor
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

VlastníkÚčastník právneho vzťahu:
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1
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Por.č.:

Zriaďuje sa vec.bremeno 'in rem' spočívajúce v práve neobmedzeného prechodu a prejazdu pešo aj motorovými
vozidlami cez pozemok parc.č 6845/30 v LV č.7405 v prospech vlastníkov pozemkov
parc.č.6845/27,6845/28,6845/29 na LV 13083 ako aj ich pracovníkov,návštevníkov,klientov a iných tretích
osôb,tak aby bol umožnený voľný pohyb osôb a motorových vozidiel - V 4099/2009
Zmluva o zriadení vec.bremena V 5447/2009 zo dňa 12.11.2009 zriaďuje vec.bremeno ktoré spočíva v práve
výstavby komunikácie a v práve prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.6845/27,6845/35,6845/36 v prospech
vlastníka pozemkov parc.č.6845/3,6845/4,6845/26,6845/32,6845/33,6845/34
Vecné bremeno: právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajúce v práve prechodu a prejazdu po
pozemku parc.č. 6845/32, par.č. 6845/33, parc.č. 6845/34 v prospech vlastníka parc.č. 6845/27, parc.č. 6845/28,
parc.č. 6845/29, parc.č. 6845/31, parc.č. 6845/35 a parc.č. 6845/36, V 5879/2009.
Zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve uloženia kanalizačného potrubia a práve vstupu za účelom
údržby a opravy kanalizačného potrubia v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č. 16/2011 na parc. č.
6845/31 v prospech vlastníka parc. č. 6845/3, 6845/4, 6845/26, 6845/41 na základe zmluvy o zriadení vecného
bremena zo dňa 27.4.2011 - V 2128/11
Zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve uloženia plynovej prípojky a práve vstupu za účelom údržby a
opravy plynovej prípojky v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č. 16/2011 na parc. č. 6845/31 v
prospech vlastníka parc. č. 6845/3, 6845/4, 6845/26, 6845/41 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena zo
dňa 27.4.2011 - V 2129/11
Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve napojenia sa, opravy a údržby vodovodného potrubia do
katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam: parc. č. 6845/26 v prospech vlastníkov pozemkov: parc. č. 6845/27,
6845/28, 6845/29, 6845/31, 6845/35, 6845/36 t.č. HRIVIS group, s.r.o. BA IČO: 35727403 v rozsahu vyznačenom na
GP č. 35046520-16/2011 zo dňa 12.5.2011 na základe zmluvy o zriadení vecného bremna - V 2653/2011
Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 17.8.2011 v prospech Nové Zámky Real Estate, spol.s r.o.Bratislava
IČO 45971501 na parcely č. 6845/27, 6845/28, 6845/29, 6845/31, 6845/35, 6845/36 - V 3699/11

ČASŤ C: ŤARCHY

Bez zápisu.

Iné údaje:

Poznámka:
Bez zápisu.


