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ZMLUVA 0 ZRIADENi VECNEI-10 BREMENA
tlanok I.
Zmluvne strany

1) Povinny z vecneho bremena 1/
Meno a priezvisko:
Roman Bielik, rodeny: Bielik
Datum narodenia:
Rodne
Bydlisko:
P. V. Rovnianka 5296/10, 036 01 Martin - Zatur6. ie
Odaj o 4tatnom obaanstve:
oban SR

(cfalej len „povinnk z vecneho bremena 11")
2) Povinnk z vecneho bremena 2/
Meno a priezvisko:
Danica Hltgekova, rodena: Baiakova
Datum narodenia:
Rodne aslo:
Bydlisko:
Cesta k lesu 10458/12, 036 01 Martin - Podhaj
13daj o §tatnom obCianstve:
ob'ean SR

(dalej len „povirmir z vecneho bremena 2/")
3) Povinn* z vecneho bremena 3/
Meno a priezvisko:
Danica Hlukkova, rodena: Hlugekova
Datum narodenia:
Rodne
Bydlisko:
Cesta k lesu 10458/12, 036 01 Martin - Podhaj
Odaj o gtatnom obCianstve:
oban SR

na jednej strane (d'alej len „povinny z vecneho bremena 3/" a spoloi!ne s povinnym z vecneho
bremena 1/ a povinnYm z vecneho bremena 2/ dalej len „povinni z vecneho bremena")
a

4) Opravnen* z vecneho bremena
Nazov:
Mestska Zasf Bratislava - Nove Mesto
00 603 317
Sidlo:
Junacka 1, 832 91 Bratislava
V zastupeni:
Nazov:

DPH:

EKO - podnik verejnoprospegnYch slulieb
00 491 870
SK2020887022
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Sådlo:

Halaš ova 739#0, 832 90 Bratislava

Konajúci prostr.:

Mgr. Vladimír Mikuš , riaditï podniku

na strane druhq (ïalj len „oprámený z vecného biemena" a spolu s povínnými z vea`ého
bremena ïälg len „zmluvné strany'`)

uzatváiajú v zmysle ustanovenia § 151n a nasl. zákona è. 40/1964 Zb. Obèianslqr zákomik v 2není

neskorš ích predpisov (ïálq lm ,,Obèianslv zákonník")

zmluvu o zriadení vecného bremena
(ïalj len ako ,,zmluva``).

Èlánok n.
Vš eobecné ustanoveria

2.1

Povinný z vemého bnmena 1/ vyhlasuje, že je vlastníkom nasledujúcid` pozemkov
nachádzajúcich sa v okrese Martin, obd Martin, katastrálnom území Martin:
ˆ

pozemok

parc. reg. „C" è. 5989Ä ovýmere 944 m2, ostatná ploda, ve¾kos•

spoluvlastníckeho podielu M k celku zapísaný na liste vlastníctva è. 5849 vedmom
Okresným úradom Martin, katastráln]m odborom (ïalqj len „pozemolc 1/``
ˆ

v prísluš nom gramatidom tvare``);
pozemok parc. reg. „C" è. 5982 ovýmere 157 m2, trvalý trávny porast, ve¾kos•

spoluvlastnídceho podielu 1/2 k celhi, zapísaný na liste vlastníctva è. 6190 vedmom

Okresným úradom Martin, katastráln)m odborom (ïalj len „pozemok 2/"
v prísluš nom gramatickom tvare").

Povinný z vecného bremena 2/ vyhlasuje, že je vlastníkom nasledujúcich pozemkov
nachádzqjúcid sa v okrese Martin, obci Martin, katastrá]nom územå Martin:
ˆ

pozemok (pozemok 2/) parc. reg. „C" è, 5982 o výmeDe 157 m2, trvalý trávny porast,

ve¾kos• spoluvlastnídceho podielu 1/4 k cemti, zapísaný na liste vlastníctva è. 6190

vedenom Okresným úradom Ma¾tin, katastrálnyin odborom.

Povinný zvecného bnmena 3/ vyhlas`ije, že je vlastrúkom nasledvåúcid` pozemkov
nachádzqjúcich sa v okr6e Martin, obci Martin, katastráLnom území Martin:
ˆ

pozemok (pozemok 2/) parc. reg. „C" è. 5982 o výmere 157 m2, ïvalý trávny porast,

ve¼kost spoluvlastnídceho poïelu 1/4 k celk`i, zapísaný na liste vlastníctva è. 6190

vedenom Oloesn)h úradom MartiD katastráln)m odborom.
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Oprávnený z vecného bnenena vyhhsuje, že je `ýluèným vlastnflcom pozmkov a stavby
nachádz?júcid sa v okDese Martiri v obci Martin, kat. úz. Martiii, zapísaných na liste
vlastníctva è.1" (pozemky) a è. 6579 (stavba) vedenými Okiesným úradom Martin,
katastráln]m odborom, a to:
ˆ

pozemok parc. è. 5701 o iýmere 531 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra

ˆ

v prísluš nom gramatiékom tvare);
pozemok parc. è. 57m o výmere 296 m2, záhrada, parcela registra „C", o ve¼kostti

„C", ove¾kosti spoluvlastníckeho podielu m kcelJm (ïälej aj „pozemok 3/"

spoluvlastníckeho podielu lA kcellm (ïalq qj „pozemok 4/" vprísluš nom
ˆ

gramatiékom tvare), ako ri
stavba relcreaèná chata, súpisné èíslo 6539, postavená na pozemku parc. è. 5701

(Dozemok 4/, ïälej len „chata|.

Èlánok 111.

Predmet Znnwy
3.1

Predmetom ejeo zmluvy je bezodplatné zriadenie vecného bremena à% re77i povinnými

z vecného bremena pre úèely riadneho a neruš eného užívania pozemku 3/, pozemku 4/

a chaty, š pecifikovanýd v bode 22 tjto 2mluvy.
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Povinní z vecného bremena zriaïujú:

-

vecné bnmmo spoèívajúce vpráve u)ožmia,vedenia, umiestnenia a údržby
inžiniemkych sieti, a to kanalizaèn•i pripojky vrátane prísluš nei kanalizaènej š adty
cez i)ozimok 1/ (pozemok paroely registra „C" è. 5989n o `ýmere 944 m2, ostatná plocha,

nachádzajúci sa v katastráhom území Martin, obec: MaLrtin, okres: Martiri zapísanom na
liste vlastníctva è. 5849) a oozemok 2/ ®ozemok parcely registra „C" è, 5982 o výmere 157

m2, trvalý trávny porast, nachádzajúcí sa v katastrálnom území Martin, óbec: Martin,
okres: Martin, zapísanom na liste vlastníctva è. 6190),

-

to vš etko v prosped pozmku 3/ (pozemok parcely registra „C" è. 5701 ovýmere 531 m2,

zastavaná plocha a nádvorie, nachádz4úceho sa v katastrálnom území Martin, Obec:

Martin, okres: Martiri zapísaného na liste vlastníctva è. 1"), pozemku 4/ (pozemok
par\cely registra „C" è. 57m o výmffe 296 m2, záhrada, nachádz?júceho sa v katastrálnom
území Martin, Obec`: Martiri oloes: Martiri zapísaného na líste vlastníctva è. 1099) a chaty
(stavba rekreaèná chata, súpisné èåslo 6539, postavená na pozemku parc. è. 5701,
nachádzajúca sa v katastrálnom území Martin, Obec: Martin, okres: Martin, zapísaná na

lisee vlastníctva è. 6579) a id vlastníka zapísamého na prísluš nom liste vlastníctva,
a to v súlade s geometriékým plánom è. G1-1259/2020 zo dòa 28.102020 vyhotoveným

M.Buryánekom a úradne overeným zo strany Okremého úradu Martin dòa 24.112020
pod è.: G1-1259/2020 (ïálej len „Geometriclý plán"), ktorý tvori neoddelite¾nú súèas•

tjto -luvy.
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0právnený z vea`ého bremena ako vlastnik pozemku 3/, pozemhi 4/ a chaty, ku ktoTým sa
uvedené vemé bremeno zriaïuje, tieto práva zodpovedajúoe vemému bremenu prijíma.
Povinní z vecného bremena ako vlastníci/poluvlastníci pozemkov, cez ktoré sa práva
uvedené v tejto zmluve zriaïujú, sa zaväzujú tieso vecné bremená strpiet` a umožnit.
oprávnenému z vecného bremena užívanie zat'ážených nehnute¾ností v rozsahu stanovenom
touto zmluvou. Povinní z vemého breinena sa zaväzujú dòom uzatvoreria tejto zmluvy
za.bezpeèi• oprávnenému z vecného bremena pLný aneruš ený výkon práv spojených

s vecným brmenom po celú dobu trvania vea`ého brarLena založeného touto zmluvou a vo
výkone tohto pi.áva mu nijakým spôsobom nébráni• ani ho vo výkone neo.bmedzovat'.
3.4

Práva zodpovedajúce vecnému bremenu uvedené v bode 32 tg.to zinluvy sa zriaïujú i» rÉiíaÅ,
t.j. sú spojené s vlastnåctvom pozemku 3/, pozemku 4/ a daty, š pecifikovaných v bode 22
tejto zmluvy aprechádzajú spolu svlastni'ctvom týchto nehnute¾nosti aj na ïalš íd`

nadobúdate¾ov (právnych nástupcov).

3.5

V pn'pade, že vbudúa`osti dôjde k rozdeleriiu, sceleriu alebo inému katastrálnemu

zameraniu pozemku 3/ a/alebo pozemku 4/ alebo k zmene oímaèenia týchto pozemkov

v porovnaní s id` stavom v èase uzatvoreria tjto zmluvy; vecné bremená zriadené touto
zmluvou sa vzt'ähujú aj na takto novovytvormé, rep. novooznaèené pozeinky, ktoré vznikli
z pozemlm 3/ a/aJébo pozemku 4/.
3.6

Povinní z veaLého bremena vyhlasujú, že nepodniknú žiadne kroky a neuskutoènia žiadne
úkony, ktoré by akýmko¾vek spôsobom znemožnili alebo ohrozili naplnenie úèelu vecmého
bremena v zinysle tejto zmluvy. V prípade, ak pozemok 1/ a/alebo pozemok 2/, ktoré sú
zat'ážené vm`]h bremenom na základe tejto zmluvy; budú rozèlenené, scelené alebo inak
katastrálne zamerané alebo dôjde k novému oznaèeniu týdto pozemkov v porovnaní s ich
stavom v èase uzatvorenia tqto zmluvy; sú povinní z vecmého bremq`a povinnl' zabezpeèi•,
aby úèinbr zamýš ¾ané touto zm]uvou sa vz•ähovali aj na takýto no\ý katastrálny stav
v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.

3.7

Zmluvné strany sa dohodli, že vemé bremeno zriadené touto zmluvou sa zriaïuje
bezodplatne a oprávnený z veciiého bremma nie je povinný znáš a• akéko¾vek náklady

súvisiace s užl'vaním, zachovaním alebo opravou pozemku 1/ a/alebo pozemku 2/. Oprávnený
z vecného bremena je oprávnený na po2miku 1/ a/älebo pozemku 2/ vykonat' akékofvek

zmeriy a úpravy potrebné k výkonu svojho práva z tohto vecného bremena, a to vykona• také

úpravy, ktoré mu umožnia uložerie, vedenie, umiestnenie a údÉbu inžinieiskyd sidå oez
pozemok 1/ a pozemok 2/.
3.8

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecného bremena pod¾a tejto zmluvy do
katastra néhnute¾nosti' podá oprávnený z vecného bremena. Zmluvné strany sa dohodlj, že
vš etbr nákLady spojené so zriadením vecného bremena pod¾a tejto zmluvy znáš a oprávnený

z vecného bremena.

3.9

Zm]uvné strany sa dohodli, že zhotovenie Geometrického plánu zabezpeèí oprávnený
z vecT`ého bremena, a to na svoje náklady.

3.10

Vprípade, že prisluš ný okresný úrad, katastrálny odbor zakéhoko¾vek dôvodu vklad

veaLého bremena nevykoná, zaväzujú sa povinnl' zvemého bremena poskytnút'
oprávnenému z vemého breinena súèinnos• potrebnú na odstránenie vš etkých nedostatkov.
V prípade, že táto zm]uva nébude z akéhoko¾vek dôvodu pôsobilá vkladu, zaväzujú sa
zinluvné strany, že bezodkladne po rozhodnuti' okresného úradu, kataistrálneho odboru,

ktorého dôsledkom bude zamietnutie povoleria vkladu vecného bremena, uzavrú medzi
sebou novú 2mluvu o zriadení vecného bremena, prièom pri jg obsahu sa bude vychádzat'
z tejto zmluvy s tým, že sa odstrária nedostatky, ktoré bránili rozhodnutiu na podklade tjto
zmluvy.

3.11

0právnený z vecného brema`a nadobudne práva a povinnosti z vemého bremena povolením
vkladu vmiého bremena pod¾a tjto zmluvy do katastra nehnute¾ností Slova\skq republiky,
vedenom katastrálnym odborom prísluš ného okres(`ého úradu. Povinní z vemého bremena sa
zaväzujú, že dòom podpisu tqto zmluvy sa zdržia akéhoko¾vek konania, ktoré by smerovalo

k zmareniu úèelu tejto zmluvy, ktorým je zriadenie vocného bremena pod¾a tqto zmluvy.

Èlánok IV.
Záveieèné ustanoveria
4.1

Táto zmluva nadobúda platnos• a úèinnost. dòom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak

nedôjde kpodpísaniu t#o zmluvy vten Ístý deò oboma jg zmluvn)úi stranami, za
rozhodujúci dï pre nadobudnutie jq platnosti sa bude poklada• deò, v ktorom druhá
zmluvná strana podpåš e zmluvu neskôr. Zmluva nadobúda úèinnos• dòom nasledujúcim po

dni jj zverejnenia na intemetovq stránke Oprávneného z vecného bremena v súlade s
ustanovením § 47a Obèianskeho zákonníka. Povimí z vemého bremma beiú na vedomie, že
na nadobudnutie úèinnosti zmluvy sa vyžaduje jj zverejnenie prostredníctvom intemetovj
stránlqr Oprávneného z vecného bremena, s èåm súhlasia.
42

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že túto zmluvu možno menit. a dopåòa• alébo zruš i• ]e(`

na základe vzájomnq dohody obod zmluvných strán, a to len vo fome písomných dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budú tvori• jej neoddelite¾nú súèas•. 0 2niš ení vea`ého bremena

zriadeného touto zmluvou sa môžu zmluvné strany dohodnút' len påsomnou dohodou.
4.3

Právne vzt'áhy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou neupTavené sa spravujú platnými
vš eobme závämými právnymi predpismi Slovenskj repubHky.

4.4

Zmluvné strany sa dohodli, že vš etky ich prípadné pory vzniknuté na základe tqto zmluvy
budú prednostne rieš i• vzájomnou dohodou.

4.5

Zmluvné strany Zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli
druhú stranu do omylu, a že vš etky tu uvedené vyhlásenia a ustanoveria tejto zm]uvy
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obsahujii ich slobodmi, vánu, uratii a zrozumiterna volu, prejavemi bez tiesne alebo
napadne nev)thodny'rch podmienok. Zmluvne strany zhodne vyhlasujo, e si tato zmluvu
pozorne preatali, jej obsahu porozumeli a na znak ich stihlasu so vgetkrtii jej ustanoveniami

ju podpisuju.

4.6

Tato zmluva je vyhotovena v giestich (6) rovnopisoch, prkom ka24 z ift'astnikov obdrii po
jednom (1) rovnopise a zvygne dva (2) rovnopisy buda shilif pre potreby konania o povoleni

vkladu vecnch bremien z tejto zmluvy.

4.7

Zmluvna strana berie na vedomie, e v savislosti so spradivanim osobnch adajov a/alebo

osobn9ch adajov aenov gtatutarneho organu, spolo&likov/akcionarov, zamestnancov
a povereqch °sob druhej zmluvnej strany je viazana povinnosfou mkanlivosti v sidade s a.
90 nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EL)) 2016/679 z 27. apnla 2016 o ochrane

fyzickch osiib pri spracirvani osobrVrch itclajov a o vornom pohybe ta4chto Udajov, ktorijm

sa zruguje smernica 95/46/ES (vgec•becne nariadenie o ochrane tidajov) (cTalej len
„Nanadenie") a ust. § 79 zakona 18/2018 Z. z. o ochrane osobm'fch Udajov a o zmene a
dopineni niektot*ch zakonov v zneni neskorgich predpisov (cialej len „Zakon"). Zachovavaf

mIZanlivosf podfa tohto bodu zmluvy sü povinni aj jej zamestnanci, kontaktne osoby ako aj
ostatne osoby, ktore prichadzaja alcjrinkorvek sposobom do kontaktu s osobn5rmi udajmi.
Povinnosf podia tohto bodu zmluvy nacialej trva aj po zaniku zmluvy bez obmedzenia,

zmluvna strana berie na vedomie a nema voCi tomu iadne v*hrady. Zmluvna strana sa
zavazuje vopred pouif vgetky osoby podia tohto bodu zmluvy o povinnosti zachovavaf
ml&nlivosf, a to aj po zaniku ich pravneho vzfahu k zmluvnej strane, a o rizikach a narokoch

spojenrch s porugenim tejto povinnosti.

4.8

Zmluvna strana berie na vedomie, e druha zmluvna strana spracilva jej osobne Udaje, ako aj
kontaktm'rch °sob a jej zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na tkel pinenia podia tejto

zmluvy. Zmluvna strana zaroven vyhlasuje, e osoby podia prvej vety tohto bodu boll
poaene o ich pravach v oblasti ochrany osobnfth ticlajov a povinnosti zachovavaf
ml&nlivosf, o potvrdzuje svojim podpisom.

4.9

Zmluvne strany vyhlasuja,sie su oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatnmi

pravnymi predpismi v oblasti ochrany osobnch ticlajov, C‘o potvrdzuja svojim podpisom.
4.10

Zmluvne strany vyhlasuju, e prijali nalaite organizaale a technicke opatrenia na

zabezpecv-enie ochrany osobnjrch Udajov, a to najma pred ich zneulitim, znfeenim alebo stratou
alqrmkofvek sposobom.

Neoddeliternkmi prilohami tejto zmluvy
Priloha L1 - Spinomocnenie pre EKO-VPS

Priloha L2 - Geometrick)"/ plan
Priloha - Listina preulcazujaca pray° k nehnuternostiam zapisan5rm na LV 1099 a 6579

Povinq z vecneho bremena 1/:
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Roman Bielik

1 0 , 6 . h e t)
dna

Povinny z vecneho bremena 2/:
Danica Hlugekova (nar.
dfia

t i L

podpis

Povinny z vecneho bremena 3/:
Danica Hlugekova (nar.

diia
podpis

Opravneny z vecneho bremena:

EKO-pod

Mestska 'East Bratislava - Novi Mesto

l a l i i k w a

zast.: EKO - podnik verejnoprospegnych prac

K O :

2 0 ,

4 9 1 8 7 0

' 9 5

8 3 2

l a v a
e 7 0 2 2
2 2

konajiica prostr.: Mgr Vladimir Mikug:

dna
odtlaC'ok p atky a podpis

- 7 -

,o ‘ _ 6 1 0• t 2 - 7

Mestska 6asf Bratislava — Nove Mesto (spinomocniter) so sidlom Junacka 1, 832 91
00 603 317, konajiaca prostr.: Mgr. Rudolf Kusy, starosta mestskej 6asti, tymto
Bratislava,

spinomoctiuje

EKO — podnik verejnoprospegnych sluiieb (spinomocnenec) so sidlom Haldgova 739/20, 832
00 491 870, konajuci prostr.: Mgr. Vladimir Mikug, riaditer podniku
90 Bratislava,
najma na nasledovne ukony:
1) Uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecneho bremena spo6ivajaceho v prave ulaenia, vedenia,
umiestnenia a udriby iniinierskych sieti, a to v prospech nehnuternosti vo vlastnictve
spinomocnitera, zapisanych na liste vlastnictva 6. 1099 (pozemky) a 6. 6579 (chata),
nachadzajucich sa v okrese Martin, v obci Martin, kat. tiz. Martin, konkretne:
(i)

pozemku parc. 6. 5701 o vymere 531 m2, zastavana plocha a nadvorie, parc. reg.

(ii)
(iii)

pozemku parc. 6. 5700 o vymere 296 m2, zahrada, pare. reg. „C";
stavby rekrea6na chata, stipisne 6. 6539, postavena né pozemku parc. 6. 5701;

cez pozemky nachacizajdce sa v okrese Martin, v obci Martin, kat. uz. Martin:
(i)

(ii)

pozemok parcely reg. „C" 6. 5989/1 o vymere 944 m2, ostatna plocha, zapisany na
liste vlastnictva 6. 5849;
pozemok parcely reg. „C" 6. 5982 o vymere 157 m2, trvaly travny porast, zapisany
na liste vlastnictva'6. 6190;

2) Na vykonanie Vgetkych potrebnych akonov suvisiacich so zapisom vecneho bremena podra
bodu 1) tohto spinomocnenia do katastra nehnuternosti, najma na spisanie a podanie navrhu
na vklad vecneho bremena do katastra nehnutel'nosti prislugnemu okresnernu aradu ako aj na
zastupovanie v prislugnom spravnom konani o tomto navrhu, a to di do pravoplatneho
skon6enia konania;

3) Na vykonanie vgetkych potrebnych ilkonov podra zakona 6. 50/1976 Zb. o iizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) savisiacich s uloienim, vedenim
umiestnenim a Cidribou iniinierskych sieti podra projektu „Rekreanci chata k. z. Martin, parc. é.
5700, 5701, kanalizabui pripojka" vypracovaneho autorizovanym stavebnym iniinierom Ing.
Vlastou Pitoriakovou, najma (nie vgak vylu6ne) na podanie prislukych navrhov
a zastupovanie v konaniach o tychto navrhoch ai do ich pravoplatneho skon6enia
(spegneho vybavenia;
4) Na vgetky ostatne tikony a konania nevyhnutne pre dosiahnutie if6e1u tohto pinomocenstva,
ktorym je dosiahnutie pravnej existencie vecneho bremena podia popisu v bode 1) tohto
pinomocenstva a realizacia prislugnych stavebnych prac potrebnych na riadne uiivanie
vecneho bremena.

Toto pinomocenstvo sa vzfahuje aj na pripady a ukony, ked' je podl'a zakona alebo
rozhodnutia stidu alebo ineho prislukteho organu potrebne udelif osobitrui pinta moc.
Spinomocnenec je opravneny spinomocnif tretie osoby v rovnakom rozsahu pravomoci, ktore
mu boll udelene v tomto spinomocneni, a ak ich ustanovi viac, suhlasime s tym, aby kaidy z nich
konal samostatne.

14, DEC. 2020
V Bratislave, dna

itef

Prijimame spinomocnenie a spinomociujeme v rovnakom roz

VPS
Bratislava
II887022
R87022

sp
-7
1n ocnenec

1

Výkaz výmer
Doterajší stav

Zmeny

Číslo
Výmera
Pk.vl.
LV

Parcely
PK

KN

Druh
pozemku

ha m2

D
k
i
parcele
e
číslo
l

Nový stav
od

m2

Číslo Výmera
parcely
ha m2

parcely m2
číslo

Druh
pozemku
Kód

Vlastník
(iná opráv.osoba)
adresa, ( sídlo )

Stav právny je totožný s registrom C KN
Vyčíslenie rozsahu vecného bremena

5849

5989/1

944 ostatná plocha

1

5989/1

7

5989/1

6190

5982

157 trv.tráv.porast

2

5982

37

5982

3734

5981/1

900 zastav. plocha

3

5981/1

1

5981/1

1099

5701

531 zastav. plocha

Spolu :

2532

5701

45

944 ostatná plocha
37
157 trv.tráv.porast
7
900 zastav. plocha
22
531 zastav. plocha
16
19

doterajší
doterajší
doterajší
doterajší

2532

Poznámky:
Zriaďuje sa vecné bremeno na priznanie práva uloženia budúcich inžinierskych sietí na p.č. 5989/1, 5982, 5981/1 v prospech vlastníka pozemku p.č. 5701.
Na pozemku č. 5701 je evidovaná stavba s. č. 6539 na LV. č. 6579.
Legenda:
Kód spôsobu využívania

7
16
22
37

Kód druhu stavby

t.č. 6.76-1997

- Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
- Pozemok na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
- Pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
- Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím, alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok

19 - Budova pre šport a na rekreačné účely

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

Kraj

Okres

Žilinský

Kat.
územie

Martin

Číslo
plánu

Martin
163/2020

GEOMETRICKÝ PLÁN
Vyhotovil
Dňa:

28.10.2020

Meno:

Michal Buryánek

Nové hranice boli v prírode označené
neboli stabilizované

Autorizačne overil
Dňa:

30.10.2020

Meno:

Ing. Marek
Bajtala PhD.

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom

Obec

Martin

Mapový
list č.

VKM

na vyznačenie vecného bremena
na priznanie práva uloženia budúcich
inžinierskych sietí na p.č. 5989/1, 5982,
5981/1.

Úradne overil
Meno:
Dňa:

Číslo:

Úradne overené podľa §9 zákona NR SR č.215/1995
Z.z. o geodézii a kartografii

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č.

8710
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácií

t.č. 6.50-1997

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Úrad geodézie, ka¾tografle a katastra Slovenskej republilq/

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTE¼NOSTÍ
Vytvorené cez katastrá]ny po¾tál

Okres: Mai•in
Obec: MARTIN

Dátum vyhotovenia

Katastrálne územåe: Martin

Èas vyhotovenia:

12.07.2021
13:13:05

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA è.1099
ÈAS• A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY regist¾a "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné èíslo
5700
5701

Výmera v m2 Druh pozemku
296 záhrada

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vz•ali Druh ch.n.
4

531 zastavaná plocha a nádvorie

16

Právny vz•ah k stavbe evidovaiiej na pozemku 5701 je evidovaný na liste vlastníct`åa èís]o 6579.
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
4 -Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej cisade, na ktorom sa pestLue zelenina. ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleò a iné po¾nohospodárske plodiny
16 -Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova oznaèená súpisným Èíslom
Umiestnenie pozemku:
1 -Pozernok je umiestnený v zastavanom území obce

ÈAS• 8: VLASTNICI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBV

Por. èíslo Priezvisko, mer.o (názcN), rodné priezvlsko, dá{um r\arodenla, rodné Èíslo (IÈO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého poby{u (sídlo) vlastníka
Úèastn åk právneho vz•ahu :

Vlastnåk

4 Mestská èast' Bratislava -Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSè 832

1/1

91, SR

/èO..

603317

Titul nadobudnutia

Z 695/08 -žiadost' o zápis vlastnåckeho práva-`/z l207/08;

ÈAS• C: • ARCHY
Bez zápisu.

Iné údaje:
Bez zápisu.

Poznámka:
Bez zápisu.

l nfomat]'vny výpis

inå

Údaje platné k: 09.07.202118:00

Úrad geodézle, kartografie a katastra Slovenskej republilq/

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTE¼NOSTÍ
Vytvorené cez katastrá lny por(ál

Okres: Martin
Obec: MARTIN

Dátum vyhotovenia

Katastrálne Územie: Mar(in

Èas vyhotovenia:

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA è.

12.07.2021
13:14:31

6579

ÈAS• A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Stavby
Súpisné èíslo
6539

na parcele èíslo

Druh stavby Popis stavby

5701

Druh ch.n.

Umlest. stavby

19 rekr.chata

Pi.ávny vz•ah k parcele na ktoi.ej ležå stavba 6539 je ev]dovaný na liste vlastnåctva èislo 1099.
Legenda:
Druh stavby:
19 - Budova pre š pori a na rekreaèné úèely

Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

ÓAS• 8: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por. èíslo F`riezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo (IèO) a Spoluvlastn(cky podiel
mlesto trvalého pobytu (sídlo) vlas.níka
Úèastn åk právneho vz•a h u :

Vlastník

2 Mestská èas• Bratislava -Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSÈ 832

1/1

91. SR
/èO..

603317

Titul nadobudnutia

Z 695/08 -žladost' o zápis vlastníckeho práva. `/z l207/08;

ÈAS• C: • ARCHY
Bez zápisu.

Iné údaje:
Bez zápisu.

Poznámka:
Bez zápisu.

l nfomatåvny výpis

mí

Údaje platné k: 09.07.202118:00

