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ČIASTOČNÝ 5630
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

 2740

 2747/  1

 2747/  2

 2747/  3

 2771/ 12
 2771/ 15

 2771/ 16

 2771/ 17

 2771/ 18

 2771/ 19

 2771/ 20

 2771/ 21
 2771/ 24

 2771/ 27

 2771/ 28

 2771/ 29

 2771/ 30
 2771/ 31

 2771/ 32

 2771/ 33

 2771/ 34

 2771/ 35

 2771/ 36

 2771/ 37

 2771/ 38

 2771/ 39

 2771/ 40

 2771/ 41

Parcelné číslo
6178

17865

1608

2555

1435
628

819

119

2552

87

179

4836
7769

264

1784

336

356
1125

504

84

344

2001

138

5212

162

127

9191

234

Výmera v m2
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Vodné plochy
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Ostatné plochy
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Ostatné plochy
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
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
20

18

20

20

11
18

16

18

18

18

18

33
22

18

16

16

29
16

16

18

18

16

18

18

18

18

18

18

Spôsob využ. p.
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Umiest. pozemku
1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1
1

4

4

4

1
4

4

4

4

4

4

1

4

4

1

1

Právny vzťah

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Vytvorené cez katastrálny portál
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

12.09.2016
18:20:37

Okres:
Obec:
Katastrálne územie:

RIMAVSKÁ SOBOTA
Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Druh ch.n.
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 2771/ 42

 2771/ 44

 2771/ 45

 2771/ 46
 2771/ 47
 2771/ 48
 2771/ 90

 2771/ 91

 2771/ 97
 2771/ 98

 2771/ 99

 2771/100

 2771/101
 2771/105

 2771/106

 2771/107

 2771/126

 2771/131

 2771/132

 2771/133

 2771/143

 2771/168

 2771/169

 2771/170

 2771/171
 2771/174

 2771/179

 2771/180

 2771/181

 2771/182

 2771/198

 2771/200

 2771/202

 2771/205

 2771/218

 2810

 2902/  1
 2902/  2
 2902/  3

Parcelné číslo
65498

680

65

367
5619

500
450

1392

9197
3500

1161

765

872
7

55

3

6547

3327

2317

1076

65

16601

31

685

419
7

512

512

56

11

108

31

162

28

3642

18880

9513
13388

204

Výmera v m2
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Ostatné plochy
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Ostatné plochy
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Ostatné plochy
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Zastavané plochy a
nádvoria

Druh pozemku
18

18

18

29
29
29
16

18

37
18

16

16

37
16

18

18

18

18

18

18

22

18

18

22

34
18

16

16

20

28

18

16

18

22

18

20

34
34
18

Spôsob využ. p.
1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

Umiest. pozemku
1

4

4

1
1
1
4

1
4

4

4

1
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

Právny vzťah

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Druh ch.n.
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 2902/  4

 2902/  5

 2902/  6
 2902/  7

 2902/  8

 2902/  9

 2902/ 10

 2902/ 11

 2902/ 12

 2902/ 13

 2902/ 14

 2902/ 15

 2902/ 16

 2902/ 17

 2902/ 18

 2902/ 20

 4186/  2

Parcelné číslo
11373

382

2131
7876

2724

486

98

186

4173

194

208

82

14

839

2229

22

7967

Výmera v m2
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Ostatné plochy
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
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
18

18

37
18

18

17

17

16

18

18

17

17

17

18

18

17

20

Spôsob využ. p.
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Umiest. pozemku
1

1

1
1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Právny vzťah

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

98
1962
1962
2087
2091
2092
2093
2094
2097

Súpisné číslo

 2771/ 15
 2771/ 90
 2771/200
 2771/ 16
 2771/ 28
 2771/ 29
 2771/ 31
 2771/ 32
 2771/ 35

na parcele číslo

15
18
18
20

1
20

1
1
1

Druh stavby

Administratívna budova
Výmeníčka
Výmerníčka
Zavodna kuchyna
Sklad MTZ,doprava
Remiza lokotraktorov
Baliaren a sklad
Sklad MTZ
Sklad sus. rezkov

Popis stavby
Stavby

Legenda:

Druh ch.n.

Spôsob využívania pozemku:

Umiestnenie pozemku:

Právny vzťah:

29 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na
rekreačné a poľovnícke využívanie
28 - Pozemok, na ktorom je postavený vstupný portál do podzemnej stavby alebo pivnice
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok
20 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - železničná, lanová a iná dráha a jej súčasti
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
11 - Vodný tok (prirodzený - rieka, potok; umelý - kanál, náhon a iné)
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
34 - Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu
33 - Pozemok, ktorý slúži na ťažbu nerastov a surovín

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

1 - Oprávnená držba k pozemku
4 - Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

Druh ch.n. Umiest. stavby

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2106
2209
2210
2645
4872
4878

Súpisné číslo

 2902/ 11
 2771/ 99
 2771/100
 2771/105
 2771/179
 2771/180

na parcele číslo

18
1
1
1
1
1

Druh stavby

B ČOV
Sklad odbytu
Sklad MTZ
SO-002 vzork. repy
SILO
SILO

Popis stavby
Stavby

1

Por. číslo

RS-Real, s.r.o., Cukrovarská 1, Rimavská Sobota, PSČ 979 01, 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

K pozemku C KN parcela č. 4131/9 je zriadené vecné bremeno, podľa zmluvy V 2017/2015,
povolené dňa 21.09.2015 - 2147/15
K pozemkom C KN parc. č. 2771/23, 2771/204 je zriadené vecné bremeno 'in rem', podľa
zmluvy V 2711/2015 - 2542/15
Dobrovoľná dražba N 325/2010 Nz 36734/2010 NCRIs 37328/2010 (Z 4080/2010) -
1568/2010
Kúpna zmluva V 2464/2010 - 1742/2010
Z 4281/2010 - 13/11
Kúpna zmluva V 471/2011 - 542/11;
Kúpna zmluva V 1322/2011 - 1012/11
Kúpna zmluva V 2731/2011 - 1818/2011;
Návrh na zápis geom.plánu R 474/2012 - 1574/12
Návrh na zápis geometrického plánu R 531/2014 - 2856/2014,
Návrh na zápis GP a výmaz stavby R 582/2014 - 114/15
Návrh na zápis geometrického plánu R 214/2015 - 1300/2015;

 / 

Poznámka 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Druh ch.n. Umiest. stavby

1
1
1
1
1
1

Legenda:
Druh stavby:

Kód umiestnenia stavby:

20 - Iná budova
1 - Priemyselná budova
15 - Administratívna budova
18 - Budova technickej vybavenosti sídla (vymenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia
stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiareň odpadových vôd a iné)

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

VlastníkÚčastník právneho vzťahu:
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1

1

1

1

Por.č.:

Vecné bremeno zaťažujúce pozemok v k.ú. Rimavská Sobota, KN-C parc.č. 2771/24, spočívajúce v zriadení
práva prechodu a prejazdu cez zaťažený pozemok a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej
porastu, práva vstupu osobami a vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažený
pozemok, práva vybudovať prístupovú pozemnú komunikáciu cez zaťažený pozemok, v prospech každého
vlastníka pozemku KN-C parc.č. 2771/134, v zmysle geometrického plánu č. 360 56 189-27/2009 v rozsahu 525
m2 a v súlade so Zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa 07.05.2009 podľa zmluvy č.V 1013/2009
zapísané dňa 01.06.2009 - 629/2009; (C KN parc.č.2771/134 bola rozdelená podľa GP č. 36610941-55/2010 na C
KN parc.č.2771/134, 2771/191, 2771/192, 2771/193, 2771/194 - Z 4281/2010) - 13/11; (C KN parc. č. 2771/24 bola
rozdelená na základe geometrického plánu č. 34320334-61/2011 na CKN p.č. 2771/24 a 2771/203, podľa R
474/2012) - 1574/12; (C KN parc. č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203 boli rozdelené na
základe geometrického plánu č. 43464394-59/2014 na CKN parc.č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143,
2771/202, 2771/203 a na novovytvorené CKN parc.č. 2771/218, 2771/219 a CKN parc.č. 2771/173 zaniká do
parc.č. 2771/203, podľa R 582/2014) - 114/15
Vecné bremeno zaťažujúce pozemok v k.ú.Rimavská Sobota KN-C parc.č. 2771/133, spočívajúce v práve
zriaďovania, uloženia, vedenia a výstavby prípojky kanalizácie, na povrchu, nad a pod povrchom zaťaženého
pozemku a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, práva vstupu osobami a vjazdu
technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom prevádzkovania,
užívania, údržby, výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia prípojky kanalizácie, v prospech každého vlastníka
pozemku KN-C parc.č. 2771/134, v zmysle geometrického plánu č.360 56 189-32/2009 v rozsahu 40 m2 a v
súlade so Zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa 07.05.2009, podľa zmluvy č.V 1067/2009 zapísané dňa
11.06.2009 - 669/09; (C KN parc.č.2771/134 bola rozdelená podľa GP č. 36610941-55/2010 na C KN
parc.č.2771/134, 2771/191, 2771/192, 2771/193, 2771/194 - Z 4281/2010) - 13/11
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky v k.ú. Rimavská Sobota, KN-C parc.č. 2771/18, 2771/22, 2771/24 a
2771/131, spočívajuce vo vybudovaní elektrickej prípojky VN na, nad a pod povrchom zaťažených pozemkov a
s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, práva vstupu osobami a vjazdu technickými
zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za učelom prevádzkovania, užívania, údržby,
výmeny, zmien a opráv alebo odstávnenia elektrickej prípojky VN, v prospech správcu inžinierskej siete, v
zmysle geometrického plánu č. 360 56 189-206/2009 v rozsahu 941 m2 a v súlade so Zmluvou o zriadení
vecného bremena zo dňa 16.07.2009 podľa zmluvy č.V 1659/2009 zapísané dňa 09.09.2009 - 1071/2009; (C KN
p.č.2771/19, 2771/22, 2771/42, 2771/143, 2771/169, 2771/172 boli podľa geom.pl.č.34320334-38/20012 na CKN
p.č.2771/204, 2771/205 - 1251/2012);(C KN parc. č. 2771/22, 2771/24 boli rozdelené na základe geometrického
plánu č. 34320334-61/2011 na CKN p.č. 2771/22, 2771/24 a 2771/203, podľa R 474/2012) - 1574/12; (z C KN parc.
č. 2771/42, 2771/44, 2771/47 bola vytvorená C KN parc. č. 2771/216 na základe geometrického plánu č. 43464394-
05/2014, podľa zmluvy V 534/2014) - 475/2014; (C KN parc. č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202,
2771/203 boli rozdelené na základe geometrického plánu č. 43464394-59/2014 na CKN parc.č. 2771/22, 2771/23,
2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203 a na novovytvorené CKN parc.č. 2771/218, 2771/219 a CKN parc.č.
2771/173 zaniká do parc.č. 2771/203, podľa R 582/2014) - 114/15; na základe GP č. 43464394-03/2015 z pozemku
C KN parc.č. 2771/42, 2771/204 bola vytvorená parc.č. 2771/220 (R 88/2015) - 596/15; na základe geometrického
plánu č.43464394 - 46/2015 už aj na C KN parc.č. 2771/197 (V 2906/2015) - 13/2016
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky v k.ú. Rimavská Sobota, KN-C parc.č. 2771/19, 2771/143, 2771/168,
2771/169, 2771/172, 2771/173 spočívajúce vo vybudovaní cesty na, nad a pod povrchom zaťažených pozemkov
a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, práva vstupu osobami a vjazdu technickými
zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom vybudovania, prevádzkovania,
užívania, údržby, zmien a opráv alebo odstránenia cesty, v práve užívania cesty a v práve prechodu a prejazdu
cez zaťažené pozemky, v prospech každého vlastníka pozemku KN-C parc.č. 2771/134, to všetko v rozsahu
podľa geometrického plánu č. 40 142 345-19/2009 (rozsah vecného bremena 202 m2) a geometrického plánu č.
40 142 345-22/2009 (rozsah vecného bremena 261m2) a v súlade so Zmluvou o zriadení vecného bremena zo
dňa 09.12.2009, podľa zmluvy V 282/2010, zapísané dňa 16.02.2010 - 189/2010, (C KN parc.č.2771/134 bola
rozdelená podľa GP č. 36610941-55/2010 na C KN parc.č.2771/134, 2771/191, 2771/192, 2771/193, 2771/194 - Z
4281/2010) - 13/11, (C KN p.č.2771/19, 2771/22, 2771/42, 2771/143, 2771/169, 2771/172 boli podľa
geom.pl.č.34320334-38/20012 na CKN p.č.2771/204, 2771/205 - 1251/2012), (C KN parc. č. 2771/143, 2771/172 a
2771/173 boli rozdelené na základe geometrického plánu č. 34320334-61/2011 na CKN p.č. 2771/143, 2771/172,
2771/173 a 2771/203, podľa R 474/2012) - 1574/12; (z C KN parc. č. 2771/42, 2771/44, 2771/47 bola vytvorená C
KN parc. č. 2771/216 na základe geometrického plánu č. 43464394-05/2014, podľa zmluvy V 534/2014) -
475/2014; (C KN parc. č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203 boli rozdelené na základe
geometrického plánu č. 43464394-59/2014 na CKN parc.č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202,
2771/203 a na novovytvorené CKN parc.č. 2771/218, 2771/219 a CKN parc.č. 2771/173 zaniká do parc.č.
2771/203, podľa R 582/2014) - 114/15; na základe GP č. 43464394-03/2015 z pozemku C KN parc.č. 2771/42,
2771/204 bola vytvorená parc.č. 2771/220 (R 88/2015) - 596/15;

ČASŤ C: ŤARCHY
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1

1

1

1

Vecné bremeno zaťažujúce pozemky v k.ú. Rimavská Sobota C KN p.č. 2771/143, 2771/168, 2771/169, 2771/172
a 2771/173, spočívajúce v práve zriaďovania, uloženia, vedenia a výstavby kanalizačnej prípojky a prípojky
plynu, na povrchu, nad a pod povrchom zaťažených pozemkov a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav
pôdy a jej porastu, práva vstupu osobami a vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na
zaťažené pozemky za účelom prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia
kanalizačnej prípojky a prípojky plynu, v prospech každého vlastníka pozemku C KN p.č. 2771/176, v zmysle
geometrického plánu č. 40 142 345-11/2010 v rozsahu 428 m2 a v súlade so Zmluvou o zriadení vecného
bremena zo dňa 11.03.2010, podľa V 519/2010 - 393/2010,(C KN p.č.2771/19, 2771/22, 2771/42, 2771/143,
2771/169, 2771/172 boli podľa geom.pl.č.34320334-38/20012 na CKN p.č.2771/204, 2771/205 - 1251/2012), (C KN
parc. č. 2771/143, 2771/172 a 2771/173 boli rozdelené na základe geometrického plánu č. 34320334-61/2011 na
CKN p.č. 2771/143, 2771/172, 2771/173 a 2771/203, podľa R 474/2012) - 1574/12; (z C KN parc. č. 2771/42,
2771/44, 2771/47 bola vytvorená C KN parc. č. 2771/216 na základe geometrického plánu č. 43464394-05/2014,
podľa zmluvy V 534/2014) - 475/2014; (C KN parc. č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203
boli rozdelené na základe geometrického plánu č. 43464394-59/2014 na CKN parc.č. 2771/22, 2771/23, 2771/172,
2771/143, 2771/202, 2771/203 a na novovytvorené CKN parc.č. 2771/218, 2771/219 a CKN parc.č. 2771/173 zaniká
do parc.č. 2771/203, podľa R 582/2014) - 114/15; na základe GP č. 43464394-03/2015 z pozemku C KN parc.č.
2771/42, 2771/204 bola vytvorená parc.č. 2771/220 (R 88/2015) - 596/15;
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky v k.ú. Rimavská Sobota C KN p.č. 2771/17, 2771/18, 2771/24, 2771/131,
2771/133 a 2771/174, spočívajúce v práve zriaďovania, uloženia, vedenia a výstavby prípojky plynu, elektrickej
prípojky /VN kábel/, telefónnej prípojky, kanalizačnej prípojky a prípojky vody, na povrchu, nad a pod povrchom
zaťažených pozemkov a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, práva vstupu osobami a
vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom prevádzkovania,
užívania, údržby, výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia prípojky plynu, elektrickej prípojky /VN kábel/,
telefónnej prípojky, kanalizačnej prípojky a prípojky vody, v prospech každého vlastníka pozemku C KN p.č.
2771/176, v zmysle geometrického plánu č. 40 142 345-12/2010 v rozsahu 1314 m2 a v súlade so Zmluvou o
zriadenívecného bremena zo dňa 11.03.2010, podľa V 519/2010 - 393/2010;(C KN p.č.2771/19, 2771/22, 2771/42,
2771/143, 2771/169, 2771/172 boli podľa geom.pl.č.34320334-38/20012 na CKN p.č.2771/204, 2771/205 -
1251/2012), (C KN parc. č. 2771/24 bola rozdelená na základe geometrického plánu č. 34320334-61/2011 na CKN
p.č. 2771/24 a 2771/203, podľa R 474/2012) - 1574/12; (z C KN parc. č. 2771/42, 2771/44, 2771/47 bola vytvorená
C KN parc. č. 2771/216 na základe geometrického plánu č. 43464394-05/2014, podľa zmluvy V 534/2014) -
475/2014; (C KN parc. č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203 boli rozdelené na základe
geometrického plánu č. 43464394-59/2014 na CKN parc.č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202,
2771/203 a na novovytvorené CKN parc.č. 2771/218, 2771/219 a CKN parc.č. 2771/173 zaniká do parc.č.
2771/203, podľa R 582/2014) - 114/15; na základe GP č. 43464394-03/2015 z pozemku C KN parc.č. 2771/42,
2771/204 bola vytvorená parc.č. 2771/220 (R 88/2015) - 596/15;
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky v k.ú. Rimavská Sobota C KN p.č. 2771/19, 2771/143, 2771/168, 2771/169,
2771/172 a 2771/173, spočívajúce vo vybudovaní cesty na, nad a pod povrchom zaťažených pozemkov a s tým
súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, práva vstupu osobami a vjazdu technickými
zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom vybudovania, prevádzkovania,
užívania, údržby, zmien a opráv alebo odstránenia cesty v práve užívania cesty a v práve prechodu a prejazdu
cez zaťažené pozemky, v prospech každého vlastníka pozemku C KN p.č. 2771/176, to všetko v rozsahu podľa
geometrického plánu č. 40 142 345-19/2009 ( rozsah vecného bremena 202 m2) a geometrického plánu č. 40 142
345-22/2009 ( rozsah vecného bremena 261 m2) a v súlade so Zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa
11.03.2010, podľa V 519/2010 - 393/2010, (C KN p.č.2771/19, 2771/22, 2771/42, 2771/143, 2771/169, 2771/172 boli
podľa geom.pl.č.34320334-38/20012 na CKN p.č.2771/204, 2771/205 - 1251/2012), (C KN parc. č. 2771/143,
2771/172 a 2771/173 boli rozdelené na základe geometrického plánu č. 34320334-61/2011 na CKN p.č. 2771/143,
2771/172, 2771/173 a 2771/203, podľa R 474/2012) - 1574/12; (z C KN parc. č. 2771/42, 2771/44, 2771/47 bola
vytvorená C KN parc. č. 2771/216 na základe geometrického plánu č. 43464394-05/2014, podľa zmluvy V
534/2014) - 475/2014; (C KN parc. č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203 boli rozdelené na
základe geometrického plánu č. 43464394-59/2014 na CKN parc.č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143,
2771/202, 2771/203 a na novovytvorené CKN parc.č. 2771/218, 2771/219 a CKN parc.č. 2771/173 zaniká do
parc.č. 2771/203, podľa R 582/2014) - 114/15; na základe GP č. 43464394-03/2015 z pozemkuC KN parc.č.
2771/42, 2771/204 bola vytvorená parc.č. 2771/220 (R 88/2015) - 596/15;
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky v k.ú. Rimavská Sobota C KN p.č. 2771/131, 2771/143, 2771/168, 2771/169,
2771/172 a 2771/173, spočívajúce vo vybudovaní vodovodu na, nad a pod povrchom zaťažených pozemkov a s
tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, práva vstupu osobami a vjazdu technickými
zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom prevádzkovania, užívania, údržby,
výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia vodovodu v v prospech správcu inžinierskej siete, v zmysle
geometrického plánu č. 40 142 345-14/2010 v rozsahu 264 m2 a v súlade so Zmluvou o zriadení vecného
bremena zo dňa 10.03.2010, podľa V 742/2010 - 668/10; (C KN p.č.2771/19, 2771/22, 2771/42, 2771/143, 2771/169,
2771/172 boli podľa geom.pl.č.34320334-38/20012 na CKN p.č.2771/204, 2771/205 - 1251/2012), (C KN parc. č.
2771/143, 2771/172 a 2771/173 boli rozdelené na základe geometrického plánu č. 34320334-61/2011 na CKN p.č.
2771/143, 2771/172, 2771/173 a 2771/203, podľa R 474/2012) - 1574/12; (z C KN parc. č. 2771/42, 2771/44, 2771/47
bola vytvorená C KN parc. č. 2771/216 na základe geometrického plánu č. 43464394-05/2014, podľa zmluvy V
534/2014) - 475/2014; (C KN parc. č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203 boli rozdelené na
základe geometrického plánu č. 43464394-59/2014 na CKN parc.č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143,
2771/202, 2771/203 a na novovytvorené CKN parc.č. 2771/218, 2771/219 a CKN parc.č. 2771/173 zaniká do
parc.č. 2771/203, podľa R 582/2014) - 114/15; na základe GP č. 43464394-03/2015 z pozemku C KN parc.č.
2771/42, 2771/204 bola vytvorená parc.č. 2771/220 (R 88/2015) - 596/15;
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Záložné právo v prospech Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava na pozemky C KN parc. č. 2740,
2747/1, 2747/2, 2747/3, 2771/15, 2771/16, 2771/17, 2771/18, 2771/19, 2771/20, 2771/21, 2771/22, 2771/24, 2771/26,
2771/27, 2771/28, 2771/29, 2771/30, 2771/31, 2771/32, 2771/33, 2771/34, 2771/35, 2771/36, 2771/37, 2771/38,
2771/39, 2771/40, 2771/41, 2771/42, 2771/43, 2771/44, 2771/45, 2771/46, 2771/47, 2771/48, 2771/90, 2771/97,
2771/98, 2771/99, 2771/100, 2771/101, 2771/105, 2771/106, 2771/107, 2771/126, 2771/131, 2771/132, 2771/133,
2771/143, 2771/168, 2771/169, 2771/170, 2771/171, 2771/171, 2771/172, 2771/173, 2771/174, 2810, 2902/1, 2902/2,
2902/3, 2902/4, 2902/5, 2902/6, 2902/7, 2902/8, 2902/9, 2902/10, 2902/11, 2902/12, 2902/13, 2902/14, 2902/15,
2902/16, 2902/17, 2902/18, 2902/20, 4186/2, a na stavby s.č. 98 na C KN parc.č. 2771/15, s.č.2087 na C KN parc.č.
2771/16, s.č. 2091 na C KN parc.č. 2771/28, s.č. 2092 na C KN parc.č. 2771/29, s.č. 2093 na C KN parc.č. 2771/31,
s.č. 2094 na C KN parc.č. 2771/32, s.č. 2097 na C KN parc.č. 2771/35, s.č. 2102 na C KN parc.č. 2771/43, s.č. 2209
na C KN parc.č. 2771/99, s.č. 2210 na C KN parc.č. 2771/100, podľa zmluvy č. 54/2010/2 (V 2467/2010), zapísané
dňa 15.11.2010 - 1605/10;(C KN p.č.2771/19, 2771/22, 2771/42, 2771/143, 2771/169, 2771/172 boli podľa
geom.pl.č.34320334-38/20012 na CKN p.č.2771/204, 2771/205 - 1251/2012), (C KN parc. č. 2771/22, 2771/23,
2771/24, 2771/26, 2771/27, 2771/34, 2771/42, 2771/90, 2771/143, 2771/172 a 2771/173 boli rozdelené na základe
geometrického plánu č. 34320334-61/2011 na CKN p.č. 2771/22, 2771/23, 2771/24, 2771/26, 2771/27, 2771/34,
2771/42, 2771/90, 2771/143, 2771/172, 2771/173 a 2771/203, podľa R 474/2012) - 1574/12, Návrh na výmaz
záložného práva k časti predmetu záložného práva na pozemok C KN parc.č.2771/43 a na stavbu č.s. 2102 na C
KN parc.č.2771/43, podľa Z 1145/2014 - 432/14; (z C KN parc. č. 2771/42, 2771/44, 2771/47 bola vytvorená C KN
parc. č. 2771/216 na základe geometrického plánu č. 43464394-05/2014, podľa zmluvy V 534/2014) - 475/2014, (z
C KN parc. č. 2771/126 bola vytvorená C KN parc. č. 2771/217 na základe geometrického plánu č. 43464394-
50/2014, podľa R 531/2014) - 2856/2014; (C KN parc. č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203
boli rozdelené na základe geometrického plánu č. 43464394-59/2014 na CKN parc.č. 2771/22, 2771/23, 2771/172,
2771/143, 2771/202, 2771/203 a na novovytvorené CKN parc.č. 2771/218, 2771/219 a CKN parc.č. 2771/173 zaniká
do parc.č. 2771/203, podľa R 582/2014) - 114/15; na základe GP č. 43464394-03/2015 z pozemku C KN parc.č.
2771/42, 2771/204 bola vytvorená parc.č. 2771/220 (R 88/2015) - 596/15; Žiadosť o výmaz záložného práva k
časti predmetu záložného práva na pozemky C KN parc.č. 2771/22, 2771/172, 2771/220, podľa Z 1473/2015 -
1523/2015; Žiadosť o výmaz záložného práva k časti predmetu záložného práva na pozemok C KN parc.č.
2772/217, podľa Z 2558/2015 - 1950/15; na základe GP č. 43464394-8/2015 parc.č. 2771/25 bola zlúčená do
2771/23, 2771/42, 2771/204 (R 106/2015) - 691/15; Výmaz záložného práva na C KN parc.č. 2771/23, 2771/25,
2771/204, podľa V 2120/2015 - 2266/2015, na základe geometrického plánu č. 43464394 - 46/2015 C KN parc.č.
2771/26 zanikla do C KN parc.č. 2771/197 (V 2906/2015) - 13/2016, na základe geometrického plánu č. 43464394-
52/2015 bola z C KN parc. č. 2771/38, 2771/42, 2771/168 vytvorená C KN parc. č. 2771/230, podľa zmluvy V
2941/2015 - 37/2016,Žiadosť o výmaz Z 4518/2015 - 47/16; na základe geometrického plánu č. 43464394-51/2015
bola z C KN parc.č. 2771/126 vytvorená parc.č. 2771/229 (LV č. 5966), podľa zmluvy V 831/2016 - 870/16;
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky C KN parc. č. 2771/42 a 2771/168 spočívajúce v práve uloženia a vedenia
existujúceho plynovodu - nízkotlaky pod povrchom zaťažených pozemkov a s tým súvisiacich terénnych
úprav, úprav pôdy a jej porastu, v práve vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými
zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom kontroly, údržby a opráv plynovodu,
zriadené v prospech ARDIS, a.s. so sídlom A.Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom v zmysle geometrického
plánu č.34320334-95/2010 v rozsahu 324 m2 a Vecné bremeno zaťažujúce pozemky C KN parc. č. 2771/19,
2771/168, 2771/169 a 2771/172 spočívajúce v práve uloženia a vedenia existujúcej dažďovej kanalizácie pod
povrchom zaťažených pozemkov a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, v práve vstupu
a prechodu osobami a vjazdu a prejazdutechnickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené
pozemky za účelom kontroly, údržby a opráv dažďovej kanalizácie, zriadené v prospech ARDIS, a.s. so sídlom
A.Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom v zmysle geometrického plánu č.34320334-93/2010 v rozsahu 70 m2,
podľa zmluvy V 476/2011 - 514/2011,(C KN p.č.2771/19, 2771/22, 2771/42, 2771/143, 2771/169, 2771/172 boli
podľa geom.pl.č.34320334-38/20012 na CKN p.č.2771/204, 2771/205 - 1251/2012), (C KN parc. č. 2771/42 bola
rozdelená na základe geometrického plánu č. 34320334-61/2011 na CKN p.č. 2771/42 a 2771/203, podľa R
474/2012) - 1574/12; (z C KN parc. č. 2771/42, 2771/44, 2771/47 bola vytvorená C KN parc. č. 2771/216 na základe
geometrického plánu č. 43464394-05/2014, podľa zmluvy V 534/2014) - 475/2014; (C KN parc. č. 2771/22,
2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203 boli rozdelené na základe geometrického plánu č. 43464394-
59/2014 na CKN parc.č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203 a na novovytvorené CKN
parc.č. 2771/218, 2771/219 a CKN parc.č. 2771/173 zaniká do parc.č. 2771/203, podľa R 582/2014) - 114/15; na
základe GP č. 43464394-03/2015 z pozemku C KN parc.č. 2771/42, 2771/204 bola vytvorená parc.č. 2771/220 (R
88/2015) - 596/15; na základe geometrického plánu č. 43464394-52/2015 bola z C KN parc. č. 2271/38, 2771/42,
2771/168 vytvorená C KN parc. č. 2771/230, podľa zmluvy V 2941/2015 - 37/2016,
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky C KN parc. č. 2771/37, 2771/42, 2771/47, 2771/48 a 2771/168 spočívajúce v
práve uloženia a vedenia existujúceho vodovodu pod povrchom zaťažených pozemkov a s tým súvisiacich
terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, v práve vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými
zariadeniami a dopravnými prostiredkami na zaťažené pozemky za účelom kontroly, údržby a opráv vodovodu,
zriadené v prospech ARDIS, a.s. so sídlom A.Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom v zmysle geometrického
plánu č. 34320334-94/2010 v rozsahu 1509 m2, podľa zmluvy V 477/2011 - 516/2011, (C KN p.č.2771/19, 2771/22,
2771/42, 2771/143, 2771/169, 2771/172 boli podľa geom.pl.č.34320334-38/20012 na CKN p.č.2771/204, 2771/205 -
1251/2012), (C KN parc. č. 2771/42 bola rozdelená na základe geometrického plánu č. 34320334-61/2011 na CKN
p.č. 2771/42 a2771/203, podľa R 474/2012) - 1574/12; (z C KN parc. č. 2771/42, 2771/44, 2771/47 bola vytvorená C
KN parc. č. 2771/216 na základe geometrického plánu č. 43464394-05/2014, podľa zmluvy V 534/2014) -
475/2014; (C KN parc. č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203 boli rozdelené na základe
geometrického plánu č. 43464394-59/2014 na CKN parc.č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202,
2771/203 a na novovytvorené CKN parc.č. 2771/218, 2771/219 a CKN parc.č. 2771/173 zaniká do parc.č.
2771/203, podľa R 582/2014) - 114/15; na základe GP č. 43464394-03/2015 z pozemku C KN parc.č. 2771/42,
2771/204 bola vytvorená parc.č. 2771/220 (R 88/2015) - 596/15; na základe geometrického plánu č. 43464394-
52/2015 bola z C KN parc. č. 2771/38, 2771/42, 2771/168 vytvorená C KN parc. č. 2771/230, podľa zmluvy V
2941/2015 - 37/2016,
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Vecné bremeno zaťažujúce pozemky C KN parc. č. 2771/19, 2771/168, 2771/169 a 2771/172 spočívajúce vo
vybudovaní cesty na povrchu zaťažených pozemkov, v práve vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu
technickými zariadeniami a dopravnými prostiredkami na zaťažené pozemky v prospech ARDIS, a.s. so sídlom
A.Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom v zmysle geometrického plánu č. 43464394-02/2011 v rozsahu 244 m2,
podľa zmluvy V 1118/2011 - 871/2011;(C KN p.č.2771/19, 2771/22, 2771/42, 2771/143, 2771/169, 2771/172 boli
podľa geom.pl.č.34320334-38/20012 na CKN p.č.2771/204, 2771/205 - 1251/2012), (C KN parc. č. 2771/172 bola
rozdelená na základe geometrického plánu č. 34320334-61/2011 na CKN p.č. 2771/172 a 2771/203, podľa R
474/2012) - 1574/12; (z C KN parc. č. 2771/42, 2771/44, 2771/47 bola vytvorená C KN parc. č. 2771/216 na základe
geometrického plánu č. 43464394-05/2014, podľa zmluvy V 534/2014) - 475/2014; (C KN parc. č. 2771/22,
2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203 boli rozdelené na základe geometrického plánu č. 43464394-
59/2014 na CKN parc.č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203 a na novovytvorené CKN
parc.č. 2771/218, 2771/219 a CKN parc.č. 2771/173 zaniká do parc.č. 2771/203, podľa R 582/2014) - 114/15; na
základe GP č. 43464394-03/2015 z pozemku C KN parc.č. 2771/42, 2771/204 bola vytvorená parc.č. 2771/220 (R
88/2015) - 596/15;
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky C KN parc. č. 2771/18, 2771/23, 2771/24, 2771/26, 2771/27, 2771/42,
2771/171 spočívajúce v práve uloženia, vedenia a výstavby splaškovej kanalizácie pod povrchom zaťažených
pozemkov a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, v práve vstupu a prechodu osobami a
vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostiredkami na zaťažené pozemky za účelom
prevádzkovania, údržby a opráv alebo odstránenia splaškovej kanalizácie, zriadené v prospech ARDIS, a.s. so
sídlom A.Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom v zmysle geometrického plánu č. 34320334-11/2011 v rozsahu
1102 m2, podľa zmluvy V 1119/2011 - 872/2011;(C KN p.č.2771/19, 2771/22, 2771/42, 2771/143, 2771/169,
2771/172 boli podľa geom.pl.č.34320334-38/20012 na CKN p.č.2771/204, 2771/205 - 1251/2012), (C KN parc. č.
2771/23, 2771/24, 2771/26, 2771/27, 2771/42 boli rozdelené na základe geometrického plánu č. 34320334-61/2011
na CKN p.č. 2771/23, 2771/24, 2771/26, 2771/27, 2771/42 a 2771/203, podľa R 474/2012) - 1574/12; (z C KN parc.
č. 2771/42, 2771/44, 2771/47 bola vytvorená C KN parc. č. 2771/216 na základe geometrického plánu č. 43464394-
05/2014, podľa zmluvy V 534/2014) - 475/2014; (C KN parc. č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202,
2771/203 boli rozdelené na základe geometrického plánu č. 43464394-59/2014 na CKN parc.č. 2771/22, 2771/23,
2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203 a na novovytvorené CKN parc.č. 2771/218, 2771/219 a CKN parc.č.
2771/173 zaniká do parc.č. 2771/203, podľa R 582/2014) - 114/15; na základe GP č. 43464394-03/2015 z pozemku
C KN parc.č. 2771/42, 2771/204 bola vytvorená parc.č. 2771/220 (R 88/2015) - 596/15; na základe geometrického
plánu č. 43464394 - 46/2015 C KN parc.č. 2771/26 zanikla doC KN parc.č. 2771/197 (V 2906/2015) - 13/2016
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky v k.ú. Rimavská Sobota C KN p.č. 2771/37, 2771/42, 2771/168, 2771/169 a
2771/172 spočívajúce vo vybudovaní cesty na povrchu zaťažených pozemkov a s tým súvisiacich terénnych
úprav, úprav pôdy a jej porastu, v práve vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými
zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom uloženia, vedenia a výstavby Cesty,
v prospech ARDIS, a.s., so sídlom A.Dubčeka 41, 96501 Žiar nad Hronom, IČO 36056189, v zmysle
geometrického plánu č. 43464394-01/2011 v rozsahu 1180 m2 a v súlade so Zmluvou o zriadení vecného
bremena zo dňa 11.05.2011, V 1120/2011 - 1007/11;(C KN p.č.2771/19, 2771/22, 2771/42, 2771/143, 2771/169,
2771/172 boli podľa geom.pl.č.34320334-38/20012 na CKN p.č.2771/204, 2771/205 - 1251/2012), (C KN parc. č.
2771/42 a 2771/172 boli rozdelené na základegeometrického plánu č. 34320334-61/2011 na CKN p.č. 2771/42,
2771/172 a 2771/203, podľa R 474/2012) - 1574/12; (z C KN parc. č. 2771/42, 2771/44, 2771/47 bola vytvorená C
KN parc. č. 2771/216 na základe geometrického plánu č. 43464394-05/2014, podľa zmluvy V 534/2014) -
475/2014; (C KN parc. č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202, 2771/203 boli rozdelené na základe
geometrického plánu č. 43464394-59/2014 na CKN parc.č. 2771/22, 2771/23, 2771/172, 2771/143, 2771/202,
2771/203 a na novovytvorené CKN parc.č. 2771/218, 2771/219 a CKN parc.č. 2771/173 zaniká do parc.č.
2771/203, podľa R 582/2014) - 114/15; na základe GP č. 43464394-03/2015 z pozemku C KN parc.č. 2771/42,
2771/204 bola vytvorená parc.č. 2771/220 (R 88/2015) - 596/15;
Vecné bremeno spočívajúce v neobmedzenom práve prechodu a prejazdu peši, motorovými vozidlami a inými
mechanizmami cez pozemky v rozsahu dielov č. 1, 2, 3 a 4 vyznačeným v geometrickom pláne č. 43464394-
04/2014 k nehnuteľnostiam C KN p.č. 2771/42, 2771/44, 2771/47 a 2771/126 v prospech EXPRESSTAV spol.
s.r.o, Sobôtka 34, 979 01 Rimavská Sobota v súlade so Zmluvou o zriadení vecného bremena V 391/2014 -
224/14; (z C KN parc. č. 2771/42, 2771/44, 2771/47 bola vytvorená C KN parc. č. 2771/216 na základe
geometrického plánu č. 43464394-05/2014, podľa zmluvy V 534/2014) - 475/2014, na základe GP č. 43464394-
03/2015 z pozemku C KN parc.č. 2771/42, 2771/204 bola vytvorená parc.č. 2771/220 (R 88/2015) - 596/15; na
základe geometrického plánu č. 43464394-51/2015 bola z C KN parc.č. 2771/126 vytvorená parc.č. 2771/229 (LV
č. 5966), podľa zmluvy V 831/2016 - 870/16;
Vecné bremeno spočívajúce v neobmedzenom práve prechodu a prejazdu peši, motorovými vozidlami a inými
mechanizmami cez pozemok C KN parc. č. 2771/126 v prospech vlastníka pozemku C KN parc. č. 2771/216 v
rozsahu podľa geometrického plánu č. 43464394-04/2014, na základe zmluvy V 534/2014 - 475/2014, na základe
geometrického plánu č. 43464394-51/2015 bola z C KN parc.č. 2771/126 vytvorená parc.č. 2771/229 (LV č. 5966),
podľa zmluvy V 831/2016 - 870/16;
Vecné bremeno spočívajúce v práve vstupu, prechodu chodcov, vjazdu a prejazdu osobnými, nákladnými a
inými motorovými a nemotorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami cez zaťažený pozemok C KN parc.č.
2771/126 alebo cez akékoľvek podklady vybudované na zaťaženom pozemku (napr.c ez pozemné
komunikácie) a používanie zaťaženého pozemku ako prístupovej cesty k C KN pozemku parc.č.2771/217 v
oboch smeroch a v práve vybudovania potrebných pozemných komunikácií alebo iných ciest, komunikácií
alebo objektov a/alebo obslužných alebo iných potrebných súčastí prístupovej cesty v oboch smeroch alebo
spevnenia podkladu zaťaženého pozemku C KN parc.č. 2771/126 za účelom nerušeného používania
zaťaženého pozemku ako prístupovej cesty k C KN pozemku parc.č.2771/217 v oboch smeroch v rozsahu
určenom geometrickým plánom č.43464394-56/2014 vyhotovenom Jozefom Hajdu v prospech vlastníka C KN
pozemku parcelné číslo 2771/217 (teraz PM-Investment, s.r.o., IČO 36816264, Hlavné námestie 96/45, 06001
Kežmarok, SR), podľa zmluvy V 1993/2015, povolené dňa 17.9.2015 - 2116/15; na základe geometrického plánu
č. 43464394-51/2015 bola z C KN parc.č. 2771/126 vytvorená parc.č. 2771/229 (LV č. 5966), podľa zmluvy V
831/2016 - 870/16;
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Vecné bremeno zaťažujúce pozemky C KN parc.č. 2771/15, 2771/18, 2771/24, 2771/131, 2771/132, 2771/133 a
2771/171 spočívajúceho v práve zriaďovania, uloženia, vedenia a výstavby dažďovej kanalizácie pod povrchom
zaťažených pozemkov a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, v práve vstupu a
prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené
pozemky za účelom prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia dažďovej
kanalizácie, zriadené v prospech ARDIS, a.s., Krížna 13, 96501 Žiar nad Hronom v rozsahu podľa
geometrického plánu č.43464394-35/2015 a v súlade so Zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa 11.08.2015
( V 2018/2015), povolené dňa 12.10.2015 - 2278/15; Vecné bremeno zaťažujúce pozemky C KN parc.č. 2771/15,
2771/18, 2771/24, 2771/131, 2771/132, 2771/133 a 2771/171 spočívajúceho v práve zriaďovania, uloženia, vedenia
a výstavby dažďovej kanalizácie pod povrchom zaťažených pozemkov a s tým súvisiacich terénnych úprav,
úprav pôdy a jej porastu, v práve vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a
dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien a
opráv alebo odstránenia dažďovej kanalizácie, zriadené v prospech ARDIS, a.s., Krížna 13, 96501 Žiar nad
Hronom v rozsahu podľa geometrického plánu č.43464394-35/2015 a v súlade so Zmluvou o zriadení vecného
bremena zo dňa 11.08.2015 ( V 2018/2015), povolené dňa 12.10.2015 - 2278/15; na základe geometrického plánu
č.43464394 - 46/2015 už aj na C KN parc.č. 2771/197 (V 2906/2015) - 13/2016
Vecné bremeno 'in rem' zaťažujúce pozemky C KN parc. č. 2771/44, 2771/46, 2771/126, 2771/168, 2771/170,
spočívajúce v práve vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu kolesovými dopravnými prostriedkami s
celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 tony a kolesovými technickými zariadeniami s celkovou
hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 tony, v rozsahu a v zmysle geometrického plánu č. 43464394-37/2015 v
prospech každého a každodobého vlastníka pozemkov C KN parc. č. 2771/141 (LV č. 5573), parc. č. 2771/142
(LV č. 5529) a parc. č. 2771/146 (LV č. 5579), podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena V 2255/2015, povolené
dňa 19.10.2015 - 2303/2015, na základe geometrického plánu č. 43464394-51/2015 bola z C KN parc.č. 2771/126
vytvorená parc.č. 2771/229 (LV č. 5966), podľa zmluvy V 831/2016 - 870/16;
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky C KN parc.č. 2771/24, 2771/27, 2771/171, 2771/197 spočívajúceho v
neobmedzenom práve vstupu, prechodu chodcov, vjazdu a prejazdu osobnými, nákladnými a inými
motorovými a nemotorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami cez zaťažené pozemky v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom č.43464394-53/2015 vyhotovenom Jozefom Hajdu (t.j.v rozsahu dielov 1 až
4) a to v prospech súčasného (AZOR Gama, s.r.o., Štefánikovo námestie 13, 05201 Spišská Nová Ves) a
každodobého vlastníka CKN pozemkov parcelné číslo 2771/23, 2771/204, 2771/203 v súlade so Zmluvou o
zriadení vecného bremena zo dňa 16.11.2015 ( V 2710/2015), povolené dňa 20.11.2015 - 2471/15
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky C KN parc. č. 2771/42 a 2771/205 spočívajúce v práve zriaďovania,
uloženia, vedenia a výstavby dažďovej kanalizácie pod povrchom zaťažených pozemkov a s tým súvisiacich
terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, v práve vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými
zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom prevádzkovania, užívania, údržby,
výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia dažďovej kanalizácie, zriadené v prospech ARDIS, a.s., Krížna 13, 965
01 Žiar nad Hronom v rozsahu podľa geometrického plánu č.34320334-30/2015 a v súlade so Zmluvou o
zriadení vecného bremena zo dňa 26.10.2015 - V 2612/2015, povolené dňa 26.11.2015 - 2540/2015,
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky C KN parc. č. 2771/18, 2771/131, 2771/168 a 2771/169 spočívajúce v práve
uloženia a vedenia splaškovej kanalizácie pod povrchom zaťažených pozemkov a s tým súvisiacich terénnych
úprav, úprav pôdy a jej porastu, v práve vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými
zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom prevádzkovania, užívania, údržby,
výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia splaškovej kanalizácie, zriadené v prospech ARDIS, a.s., Krížna 13,
965 01 Žiar nad Hronom v rozsahu podľa geometrického plánu č.34320334-30/2015 a v súlade so Zmluvou o
zriadení vecného bremena zo dňa 26.10.2015 - V 2612/2015, povolené dňa 26.11.2015 - 2540/2015,
Vecné bremeno 'in rem' spočívajúce v neobmedzenom práve vstupu, prechodu chodcov, vjazdu a prejazdu
osobnými, nákladnými a inými motorovými a nemotorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami cez pozemky C
KN parc. č. 2771/37, 2771/42, 2771/168, 2771/169, 2771/202, 2771/205, 2771/218 v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom č. 43464394-22/2015 (v rozsahu dielov 1 až 7 vyznačených v uvedenom GP) a to v
prospech súčasného (AZOR Gama, sr.o., Spišská Nová Ves) a každodobého vlastníka pozemkov C KN parc. č.
2771/23, 2771/204, 2771/203 a akýchkoľvek osôb oprávnených takým vlastníkom, podľa Zmluvy o zriadení
vecného bremena V 2711/2015, povolené dňa 27.11.2015 - 2542/15, z C KN parc. č. 2771/42 bola vytvorená C KN
parc. č. 2771/227 na základe geometrického plánu č. 43464394-42/2015, podľa zmluvy V 2712/2015) - 2610/15,
Vecné bremeno 'in rem' spočívajúce v práve vstupu, prechodu peši alebo prejazdu akýmikoľvek motorovými
alebo nemotorovými kolesovými vozidlami cez pozemky C KN parc. č. 2771/19, 2771/37, 2771/42, 2771/143,
2771/168, 2771/169, 2771/202, 2771/205, 2771/218 v prospech vlastníka pozemku C KN parc.č. 2771/197 a C KN
parc.č. 2771/219 (podľa tejto zmluvy PRIMUM s.r.o. Bratislava) ako oprávneného pozemku, osôb ním
poverených a akýchkoľvek tretích osôb, ktorými sú najmä prevádzkovatelia alebo návštevníci stavieb a
zariadení nachádzajúcich sa na oprávnenom pozemku, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č.
43464394-01/2016, podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena V 214/2016, povolené dňa 02.03.2016 - 362/16
Vecné bremeno 'in rem' na zaťažujúci pozemok C KN parc.č.2771/218 spočívajúce v práve zriadiť, uložiť pod
povrchom, viesť, užívať, uskutočňovať zmeny, výmeny alebo údržbu, vrátane práva odstraňovať poruchy na
vodovodnej prípojke (vrátane potrubia) v rozsahu dielu 1 (t.j. o výmere 52 m2) vymedzenom geometrickým
plánom č. 43464394-03/2016 a právo vstupovať na povinný pozemok, prechádzať cez ňu osobám, vrátane
práva prejazdu akýmikoľvek motorovými alebo nemotorovými kolesovými vozidlami strojmi alebo
mechanizmami za účelom vykonania opráv, údržby, predloženia alebo iných stavebných úprav prípojky, ako aj
za účelom jej prípadného odstránenia v rozsahu dielu 1 1 (t.j. o výmere 52 m2) vymedzenom geometrickým
plánom č. 43464394-03/2016 v prospech každého vlastníka nehnuteľností a to stavby bez s.č., ako rozostavaná
stavba na C KN parc.č. 2771/231 a pozemky CKN parc.č. 2771/231, 2771/232, 2771/203, 2771/204, 2771/23, podľa
Zmluvy o zriadení vecného bremena V 636/2016, PRIMUM s.r.o. Bratislava, povolené dňa 24.03.2016 - 509/16
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Vecné bremeno spočívajúce v práve vstupu, prechodu peši alebo prejazdu akýmikoľvek motorovými alebo
nemotorovými vozidlami cez nehnuteľnosti C KN parcelné číslo 2771/24, 2771/27, 2771/171 - rozsahu
vymedzenom v geometrickom pláne č.43464394-53/2015 - v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností
stavby súpisné číslo 4987 na CKN pozemku parc.č.2771/176, CKN pozemkov parc.č.2771/176, 2771/177,
2771/189, 2771/190, 2771/195, 2771/197, 2771/219, osoby ním poverenej, ako aj jeho akéhokoľvek dodávateľa
alebo zmluvného partnera, ako aj akéhokoľvek návštevníka stavieb postavených na oprávnených pozemkoch
(najmä návštevníka obchodného centra), /teraz PRIMUM s.r.o., IČO 35789646, Záhradnícka 34, 82108 Bratislava,
SR/, na základe zmluvy o zriadeni vecného bremena 'in rem' č.RS/Z-3/2016 (V 638/2016), povolené dňa
10.05.2016 - 753/16
Vecné bremeno spočívajúce v práve vstupu, prechodu peši alebo prejazdu akýmikoľvek motorovými alebo
nemotorovými vozidlami cez nehnuteľnosti C KN parcelné číslo 2771/19, 2771/37, 2771/42, 2771/143, 2771/168,
2771/169, 2771/202, 2771/205, 2771/218 a to v rozsahu dielov 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (t.j.spolu o výmere 2606 m2)
vymedzenými geometrickým plánom č. 43464394-01/2016 vyhotovenom Jozefom Hajdu v p r o s p e c h
každodobého vlastníka nehnuteľností: stavby súpisné číslo 5414 na CKN pozemku parc.č.2771/231 - Galéria
komín, CKN pozemkov parc.č.2771/231, 2771/232, 2771/203, 2771/204, 2771/23, stavby súpisné číslo 4987 na
CKN pozemku parc.č.2771/176, CKN pozemkov parc.č.2771/176, 2771/177, 2771/189, 2771/190, 2771/195, osoby
ním poverenej, ako aj jeho akéhokoľvek dodávateľa alebo zmluvného partnera, ako aj akéhokoľvek
návštevníka stavieb postavených na oprávnených pozemkoch (najmä návštevníka obchodného centra), /teraz
PRIMUM s.r.o., IČO 35789646, Záhradnícka 34, 82108 Bratislava, SR/ na základe zmluvy o zriadeni vecného
bremena in rem č.RS/Z-1a/2016 (V 821/2016), povolené dňa 21.07.2016 - 1252/2016
Vecné bremeno spočívajúce v práve zriadiť, uložiť pod povrchom, viesť užívať, uskutočňovať zmeny,
výmeny alebo údržbu, vrátane práva odstraňovať poruchy na kanalizačnej prípojke (vrátane potrubia) a v práve
vstupu, prechodu osôb vrátane prejazdu akýmikoľvek motorovými alebo nemotorovými kolesovými vozidlami
strojmi alebo mechanizmami za účelom vykonania opráv, údržby, preloženia alebo iných stavebných úprav
prípojky, ako aj za účelom jej prípadného odstránenia cez nehnuteľnosť C KN parc.č. 2771/218 a to v rozsahu
dielu 1 (t.j. spolu o výmere 95 m2) vymedzenom geometrickým plánom č. 43464394-04/2016 vyhotovenom
Jozefom Hajdu v prospech
každodobého vlastníka nehnuteľností: stavby súpisné číslo 5414 na CKN pozemku parc.č. 2771/231 - Galéria
komín, CKN pozemkov parc.č.2771/231, 2771/232, 2771/203, 2771/204, 2771/23 /teraz PRIMUM s.r.o., IČO
35789646, Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, SR/ na základe zmluvy o zriadeni vecného bremena in rem č.
RS/K-1a/2016 (V 822/2016), povolené dňa 21.07.2016 - 1254/2016
Vecné bremeno spočívajúce v práve vstupu, prechodu chodcov, vjazdu a prejazdu osobami, nákladnými a
inými motorovými alebo nemotorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami cez nehnuteľnosti C KN parcelné
číslo 2771/19, 2771/37, 2771/42, 2771/143, 2771/168, 2771/169, 2771/202, 2771/205, 2771/218, v rozsahu
vymedzenom v geometrickom pláne č. 43464394-01/2016 vyhotovenom Jozefom Hajdu v p r o s p e c h
súčastného a každodobého vlastníka aj spoluvlastníka nehnuteľností pozemku CKN pozemku parc.č.
2771/227, /teraz Z&F SK s.r.o., IČO 45691029, M.R.Štefánika 5068/40, 97901 Rimavská Sobota, SR/ na základe
zmluvy o zriadeni vecného bremena 'in rem' č. RS/02/05/2016 (V 1721/2016), povolené dňa 27.07.2016 -
1284/2016
Vecné bremeno spočívajúce v práve vstupu, prechodu chodcov, vjazdu a prejazdu osobami, nákladnými a
inými motorovými alebo nemotorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami cez nehnuteľnosti C KN parcelné
číslo 2771/19, 2771/42, 2771/168, 2771/169, 2771/205, v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne č.43464394-
08/2016 vyhotovenom Jozefom Hajdu v prospech súčastného a každodobého vlastníka aj spoluvlastníka
nehnuteľností pozemku CKN pozemku parc.č. 2771/230 /teraz Z&F SK s.r.o., IČO 45691029, M.R.Štefánika
5068/40, 979 01 Rimavská Sobota, SR/ na základe zmluvy o zriadeni vecného bremena 'in rem' č. RS/01/05/2016
(V 1722/2016), povolené dňa 27.07.2016 - 1286/2016

Zrušenie Z 4738/2013 - 130/14
Návrh na zápis GP R 88/2015 - 596/15;
Návrh na zápis GP R 106/2015 - 691/15;

Iné údaje:

Poznámka:
Bez zápisu.

1
1
1

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.


