
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVÄZKU 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

číslo zmluvy budúceho platiteľa: 
číslo zmluvy budúceho oprávneného: 

22/10/2014/002-ZobZ mZM ZsD - -
14/641/1122400051-ZoS/ZBZ VB 

uzavretá podľa § 50 a nasl. v spojení s § 15 ln a nasl. a § 531 a § 532 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") 

ZMLUVNÉ STRANY 

Názov: 

Sídlo: 

Zastúpená: 

IČO: 

IČDPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo bankového účtu: 

IBAN: 
SWIFT: 

(ďalej len ako „budúci povinný") 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná v: 

Zastúpená: 

IČO: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo bankového účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 

(ďalej len ako „budúci oprávnený") 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zapísaná v: 

Zastúpená: 

IČO: 

IČDPH: 

Bankové spojenie: 

Mesto Zlaté Moravce 

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Dipl. Ing. Peter Lednár, Csc - primátor: 

00 308 676 

SK.2021058787 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

33422162/0200 

SK.22 0200 0000 0000 33422162 
SUBASKBX 

Západoslovenská distribučná, a.s. 
Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 

oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B 

JUDr. Szabolcs Hodosy- vedúci úseku riadenia investícií 
Ing. Xénia Albertová - vedúca tímu riadenia 
vlastníckych vzťahov 
36 361 518 
SK.2022189048 
Tatra Banka, a.s. 
2626106826 / 1100 
SK59 1100 0000 0026 2610 6826 
TATRSKBX 

KANVOD SK, spol. s r.o. 

Rontgenova 26, 851 O 1 Bratislava 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sro, vložka číslo: 29026/B 

Štefan Kobes - konateľ 

Ing. Karol Urban - konateľ 

35 859 768 

SK.2020264334 

Československá obchodná banka, a.s. 



Číslo bankového účtu: 

IBAN: 
SWIFT: 

(ďalej len ako „budúci platitel'") 

4000187192/7500 

SK93 7500 0000 0040 00187192 
CEKOSKBX 

(budúci povinný, budúci oprávnený a budúci platiteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany") 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Budúci povinný je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností - pozemkov: 

Parcelné Register 
LVč. 

Výmer 
Druh pozemku Katastrálne 

Obec Okres 
číslo KN a vm2 územie 
5694 E 5694 18 930 Ostatné plochy Zlaté Moravce Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
3035 c 3453 918 Ostatné plochy Zlaté Moravce Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
3034 c 3453 2 999 Ostatné plochy Zlaté Moravce Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
3082 c 3453 918 Ostatné plochy Zlaté Moravce Zlaté Moravce Zlaté Moravce 

3124/1 c 3453 6 919 Orná pôda Zlaté Moravce Zlaté Moravce Zlaté Moravce 

(ďalej len „budúca zaťažená nehnuteľnost"'). 
2.2 Budúci oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia 

elektriny vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „povolenie") 
a zabezpečuje prevádzkovanie distribučnej sústavy na vymedzenom území, na ktorom sa nachádza aj 
budúca zaťažená nehnuteľnosť. 

2.3 V súvislosti s realizáciou stavby „Zlaté Moravce - Obytný súbor Na Ďateliniskách - VNk, NNk, TS, 
DTr" (ďalej len „plánovaná stavba"), ktorej súčasťou budú elektroenergetické stavby a zariadenia 
distribučnej sústavy, vrátane stožiarov, transformačnej stanice, rozvodov elektrických vedení a prípojok 
a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku (ďalej len „elektroenergetické zariadenia"), bola 
medzi budúcim oprávneným a platiteľom dňa 16.01.2012 uzatvorená zmluva o spolupráci č. 
11122400/051-ZoS, v ktorej sa budúci platiteľ zaviazal v mene budúceho oprávneného a na svoj účet 
zabezpečiť práva k pozemkom dotknutým realizáciou plánovanej stavby, ktoré je budúci oprávnený ako 
stavebník povinný preukázať v stavebnom konaní v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), medzi ktoré patrí aj 
budúca zaťažená nehnuteľnosť. Preto sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto zmluvy. 

2.4 Na plánovanú stavbu bolo stavebným úradom - Mesto Zlaté Moravce vydané stavebné povolenie 
pod č. 3728/2011-003-RB zo dňa 01.12.2011. Po zrealizovaní plánovanej stavby budúci oprávnený 
požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia na plánovanú stavbu. 

3. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Touto zmluvou sa budúci povinný a budúci platiteľ zaväzuje, že do 2 mesiacov od písomnej výzvy 
budúceho oprávneného doručenej budúcemu povinnému a budúcemu platiteľovi v lehote uvedenej v čl. 
5 tejto zmluvy uzavrie s budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecných bremien, predmetom ktorej 
bude zriadenie vecných bremien na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v prospech budúceho oprávneného 
v znení určenom podľa čl. 5 tejto zmluvy (ďalej len „zmluva o zriadení vecných bremien"). 

3.2 Nakoľko schválenie zriadenia vecných bremien v znení určenom podľa čl. 5 tejto zmluvy a uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecných bremien podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom, budúci povinný sa 
zaväzuje predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční po obdržaní 
písomnej výzvy budúceho oprávneného na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien, návrh na 
schválenie zriadenia vecných bremien v znení určenom v čl. 5 tejto zmluvy (rozsah vecných bremien, 
výška jednorazovej odplaty, spôsob úhrady jednorazovej odplaty). 

4. VÝZVA NA UZATVORENIE BUDÚCEJ ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN 

4.1 Budúci oprávnený je oprávnený vyzvať budúceho povinného na uzavretie zmluvy o zriadení vecných 
bremien písomnou výzvou najneskôr do uplynutia 6 (šiestich) mesiacov po dni nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie plánovanej stavby (ďalej len 
„kolaudačné rozhodnutie"). 



4.2 Výzva na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená 
musí byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného uvedenú v čl. l. tejto zmluvy, 
alebo inú adresu, ktorú budúci povinný budúcemu oprávnenému písomne na tento účel oznámi. Výzva 
na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien sa bude považovať za doručenú aj v prípade ak sa 
vráti budúcemu oprávnenému ako nedoručená, alebo v prípade odmietnutia jej prevzatia budúcim 
povinným. 

5. ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN 

5.1 Budúci povinný je povinný uzavrieť s budúcim oprávneným a budúcim platiteľom zmluvu o zriadení 
vecných bremien v prospech oprávneného, predmetom ktorej bude zriadenie vecných bremien 
spočívajúcich v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť 
na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie; 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených 
v písm. a) a b); 

(ďalej len „vecné bremená"), za podmienok ďalej dohodnutých v zmluve o zriadení vecných bremien. 
5.2 Vecné bremeno uvedené v čl. 5, ods. 5.l písm. a) a vecné bremeno uvedené v čl. 5, odsek 5.1 písm. b) 

sa zriadi na časť budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne 
vypracovanom podľa čl. 5 ods. 5.5 tejto zmluvy. 

5.3 Vecné bremeno uvedené v čl. 5, ods. 5.1 písm. c) sa zriadi na celú zaťaženú nehnuteľnosť. 
5.4 Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú. 
5.5 Budúci oprávnený zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie 

vecných bremien (ďalej len „geometrický plán") po zrealizovaní plánovanej stavby. Budúci oprávnený 
doručí budúcemu povinnému kópiu časti geometrického plánu týkajúcej sa budúcej zaťaženej 

nehnuteľnosti najneskôr s výzvou na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien podľa čl. 4 tejto 
zmluvy. 

5.6 Jednorazová odplata za zriadenie vecných bremien bude v zmluve o zriadení vecných bremien určená 
ako spoločná odplata za zriadenie všetkých vecných bremien podľa čl. 5, ods. 5.1 tejto zmluvy vo výške 
určenej na základe znaleckého posudku na ocenenie vecných bremien, ktorý bude vyhotovený podľa 
geometrického plánu (ďalej len „znalecký posudok"). Vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí na 
vlastné náklady budúci platiteľ. Budúci oprávnený doplní do zmluvy o zriadení vecných bremien výšku 
jednorazovej odplaty podľa znaleckého posudku. Budúci oprávnený zašle budúcemu povinnému kópiu 
znaleckého posudku súčasne s návrhom zmluvy o zriadení vecných bremien. 

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť budúceho oprávneného zaplatiť jednorazovú odplatu, ktorá 
bude v zmluve o zriadení vecných bremien určená podľa čl. 5 ods. 5.6 tejto zmluvy, preberá v súlade s§ 
531 a § 532 zákona č . 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky 
zákonník") na seba budúci platiteľ a ostatné zmluvné strany s prevzatím tohto záväzku budúcim 
platiteľom súhlasia. 

5.8 Ak si budúci povinný alebo budúci platiteľ nesplní záväzok uzavrieť zmluvu o zriadení vecných 
bremien, môže budúci oprávnený požadovať, aby obsah zmluvy o zriadení vecných bremien určil súd 
alebo môže požadovať náhradu škody mu spôsobenej porušením záväzku budúceho povinného alebo 
budúceho platiteľa uzavrieť zmluvu o zriadení vecných bremien. 

6. VYHLÁSENIA A POVINNOSTI BUDÚCEHO POVINNÉHO 

6.1 Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení podľa § 
43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzniká ochranné 
pásmo elektroenergetických zariadení. 

6.2 Budúci povinný vyhlasuje, že: 
a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom rozsahu 

potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy, 
b) níe sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekážky, ktoré by bránili uzavrieť 
túto zmluvu, 



c) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemôže uplatňovať akékoľvek nároky k budúcej 
zaťaženej nehnuteľnosti, 

d) budúci povinný ako výlučný vlastník budúcej zaťaženej nehnuteľnosti nie je účastníkom žiadneho 
súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou, 

e) budúce zaťaženie budúcej zaťaženej nehnuteľnosti vecnými bremenami a uzatvorenie tejto zmluvy 
bolo schválené Mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 13.11.2014. Kópia uznesenia č. 
890/2014 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 13.11.2014 tvorí prílohu tejto zmluvy a je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

6.3 Budúci povinný sa zaväzuje budúcemu oprávnenému, že vyhlásenia a záruky obsiahnuté čl. 6 ods. 6.2 
tejto zmluvy budú pravdivé a správne aj v čase uzatvorenia zmluvy o zriadení vecných bremien a 
podania návrhu najej vklad do katastra nehnuteľností. 

6.4 Budúci povinný sa zaväzuje, že sa až do okamihu spfuenia alebo zániku všetkých povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo alebo znemožnilo 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien v zmysle tejto zmluvy alebo výkonu práv 
zodpovedajúcich vecným bremenám budúcim oprávneným. Budúci povinný sa najmä zaväzuje, že 
budúcu zaťaženú nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá má byť zaťažená vecnými bremenami: 
a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného a ani 
b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva zodpovedajúce vecným 

bremenám budúcim oprávneným. 
6.5 Budúci povinný sa zaväzuje, že budúcemu oprávnenému a platiteľovi poskytne všetku súčinnosť 

nevyhnutne potrebnú v súvislosti s uzavretím a plnením tejto zmluvy. 

7. UMOŽNENIE STAVEBNÉHO UŽÍVANIA 

7 .1 Budúci povinný týmto prenecháva časť budúcej zaťaženej nehnuteľnosti budúcemu oprávnenému, aby 
ju budúci oprávnený dočasne po dobu odo dňa uzavretia tejto zmluvy do dňa vzniku vecných bremien 
podľa zmluvy o zriadení vecných bremien, ktorá bude uzavretá medzi budúcim povinným a budúcim 
oprávneným na základe tejto zmluvy, užíval na umiestnenie, výstavbu a užívanie plánovanej stavby, 
a udeľuje svoj výslovný súhlas s takýmto užívaním a zmenami na časti budúcej zaťaženej nehnuteľnosti 
pre účely územného konania, stavebného konania aj kolaudačného konania. 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený je oprávnený užívať budúcu zaťaženú nehnuteľnosť na 
základe súhlasu budúceho povinného udeleného v čl. 7 ods. 7.1 tejto zmluvy bezodplatne. 

8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

8.1 Budúci povinný a budúci platiteľ nie sú oprávnení postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy na inú 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu budúceho oprávneného. Touto zmluvou sú viazaní 
všetci právni nástupcovia budúceho povinného a platiteľa. 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dôjde k prevodu alebo prechodu činnosti prevádzkovania 
distribučnej sústavy z budúceho oprávneného na inú osobu, ktorá sa stane držiteľom povolenia na 
prevádzkovanie distribučnej sústavy na vymedzenom území a bude prevádzkovať elektroenergetické 
zariadenia zriadené budúcim oprávneným na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rámci plánovanej 
stavby (ďalej len „nový držiteľ povolenia"), môže budúci oprávnený vykonať všetky úkony potrebné 
na prevod alebo prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na nového držiteľa povolenia, 
na čo budúci povinný a budúci platiteľ dávajú týmto vopred svoj súhlas. 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov. 
Budúci povinný sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu najneskôr do 1 O kalendárnych dní odo dňa jej 
podpisu všetkými zmluvnými stranami a písomne oznámiť budúcemu oprávnenému a budúcemu 
platiteľovi zverejnenie tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa jej zverejnenia 

9.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1: Kópia listu vlastníctva č. 5694 
Príloha č. 2: Kópia listu vlastníctva č. 3453 
Príloha č. 3: Kópia uznesenia č. 890/2014 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 

13.11.2014 



9.5 

9.6 

9.7 

Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 
V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom 
z akéhokoľvek dôvodu prehlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo nevykonateľné, zmluvné 
strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo 
nevykonateľnosť takým spôsobom, aby bol zmysel tejto zmluvy naplnený. 
Akékoľvek zmeny zmluvy a jej príloh je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 
zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
Zmluva je vyhotovená v 7 (slovom: siedmich) rovnopisoch, pričom budúci povinný a budúci oprávnený 
obdržia po 3 (slovom: tri) vyhotovenia a platiteľ obdrží 1 (slovom: jedno) vyhotovenie po podpise 
zmluvy zmluvnými stranami. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na základe 
ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si 
prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Budúci povinný: 

V Zlatých Moravciach dňa .. J~. : .1f ~·'f_· 

Dipl. Ing. Peter Lednár, Csc. 
primátor 
Mesto Zlaté Moravce 

Budúci oprávnený : 

~ 

2 6. 01. Z01:J 
V Bratislave dňa ............ .... .................... . 

Platiteľ: 

----·-·---· -·--. ·'=>···~-~ ....... 
Z:JrodGJto~.'ť.:.: ~k{1 disti·\'.Jufríci, o.s. 

m 
i~ľ \T!SLAVA 

1 ~-- --·--··~---·----__. 

Ing. Xénia Albertová 
vedúca tímu riadenia vlastníckych vzťahov 
Západoslovenská distribučná, a.s. 

V Bratislave dňa ............... .......... ...... ..... . 

Štefan Kobes \ 
konateľ 

KANVOD SK, spol. s r.o. 

Ing. Karol Urb n 
konateľ 

KANVOD SK, sp l. s r.o. 

KANVOD SI(, s.r.o. 
Rä11tgenova 26 

85) O l Bratislava 
ICO: 358 597 68 

~I 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Zlaté Moravce Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: ZLATÉ MORAVCE Dátum vyhotovenia 26.11.2014 

Kat~~trálnE!_fizemJ~: Zl~t_é Moravce _________________________ ____ čas v~~otove~ia: _ 10:08:17 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5417 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest 
pozemku 

5694 18930 Ostatné plochy 

Legenda: 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

CPU- číslo pôvodného k.ú. 

1- CHYZEROVCE 

3 - Zlaté Moravce - L V pred THM 

Ostatné parcely nevyžiadané 

ČASŤ 8: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

o 1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo {IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sfdlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Mesto Zlaté Moravce, 1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 01, SR 
IČO: 

1/1 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

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

Tituly nadobudnutia L V: 

Oprava chýb R 229/2004 
Oprava chýb R 29/05 
KUPNA ZMLUVA V 1541/93 

Žiadosť o zmenu vlastníctva V 3977/94 
PKV 1-729,9999, 1989, 1-1171, 1-1179,2681, 1-
9999, 1680,3159,3637,276, 1168,2027,3176, 1453, 1294, 1965, 1-
730, 719,0,3636,3604,99,3379,2688,2689,2130,2690,2691,2692,2693,2694, 168, 170 
ROEP C19/2004 
Rozhodnutie o oprave chyby X 84/2005 
Kúpna zmluva V 1122/2006, GP č.618/2005 
Návrh, Z 1863/08 
Žiadosť, GP č. 125/2010, Z 1002/2010-p.z.623/2010 
Zmluva o zriadení vecného bremena V 415/2011-p.z.578/2011 
Žiadosť, GP č.278/2011, R 114/2011 -p.z.643/11; 
Žiadosť, GP č.299/2011, Z 1942/11 ·p.z.884/11; 
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby V 245/2013-p.z.247/2013; 
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby V 35212013 -p.z.320/13; 
GP č.64/2013, Z 2292/13 ·p.z.24/14; 

ZOZNAM NEHN.KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VL. OBCE ,ZAK.138/91 ZB.,Z 1627/93 
ZMLUVA O SPATNOM PREVODE NEHN.V 2570/93 

1 

ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST.OBCE PARAGRAFU 2,ZAK.138/91,Z 1588/94 
ZIADOST,ROZH.O PRIDELENI S.C.C.26/1994,ROZH.O PRIDELENI S.C.C.25/1994,ZOZNAM NEHN„KTORE PRECHADZAJU Z 
MAJETKU SR DO VLAST.OBCE V ZMYSLE UST. PARAGR.U 2,ZAKONA 138/1991, ZB.Z 2336/94-247/94,Z 2873/94-
248/94,259/94 
ROZHODNUTIE PLVH/27-826/1974-T 3753/1974,Z 3757/94 
ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST.OBCE V ZMYSLE UST.PARAGRAFU U 15 A ZAKONA 
306/1992 ZB.,UST.PARAGR. U 2,ZAKONA C.138/1991 ZB.,PKN VL.C.729,ZIADOST,Z 3977/94 
ZMLUVA O PREVODE PRIVATIZOVANEHO MAJETKU NA MESTO ZL.MORAVCE V 139/95 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TAS TRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Zlaté Moravce Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: ZLA TÉ MORAVCE 
Katastrálne územie: Zlaté Moravce 

Dátum vyhotovenia 26.11.2014 

-----·------- Čas vy_hotovenía: 10:18:52 --- - - -----·----------------------

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3453 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
3035 918 Ostatné plochy 

Spôsob využ. p. Umiest pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

37 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovfm alebo kamením a iné plochy, ktoré 
neposkytujú trvalý úžitok 

Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemokje umiestnený v zastavanom území obce 

Ostatné parcely nevyžiadané 
---- ---------------·--------------------- ------- -- -------

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

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

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 Mesto Zlaté Moravce, Ul.1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 33, SR 
IČO: 

1/1 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

lnformativny výpis 

Okresný súd Nitra nariaďuje predbežné opatrenie podľa uznesenia č.k.15C 78/05-40,na 'E' 
p.č.2340/3 orná p.o vým.1882m2,zapís.v LV č.3453, Z 73/07. 
ZOZNAM NEHN.KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VLASTNICTVA OBCE V 
ZMYSLE UST.§-U2,ZAKONA 138191ZB.,Z2873194 V.Z.248/94 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-21/97,HZ č.6/TOV/91,príloha č.1 k HZ,GP č.18024335-
77197,Rozh.o pridelenie s.č.č.67/97, č.68197,č.69197, č.70/97,Z 1220197 
Návrh na vykonanie záznamu,GPč.18024335-50/96,Z 1427197 
Osvedčenie o vydržaní vlastn.práva k nehn.N 44197,Nz 44197, Z 1383197 
Návrh na vykonanie záznamu,Rozh.o prid.s.č.č.126/97,č.127/97, GPč.11760346-
151197,Hl.zmien č.10/97,Z 1428197 
Návrh na vykonanie záznamu,GPč.18024335-48197,Rozh.o prid. s.č.č.121197 ,potvrdenie o 
nekn.majetku,Z 1418197-441197 
Návrh na vykonanie záznamu,Rozh.o príd s.č.č.147/97,č.149/97, č .146197,č.148/97,časf GP 
č.18024335-17/97,Z 1912/97 
Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 23/98,Nz 23/98, Z 194/97 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-33/97,Rozh.Výst.853/90,Zoznam nehn., ktoré 
prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona č.138/1991 
Zb.,GPč.34392301-544/97,Z 2036197 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce 
v zmysle §-u 2 zákona č.138/1991 Zb.,oznámenie o prid.s.č.č.69198,G.p.č.34638938-199/97, 
Z425/98 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-34197,Zoznam nehn.ktoré prechádzajú z majetku SR do 
vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona č.138191Zb.Z10/98 
Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 24/98,Nz 24198,Z 196/98 
Návrh na vykonanie záznamu dňa 31.3.1998,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR 
do vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona č.138/1991Zb.Z427/98 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádz.z majetku SR do vlast.obce v 
zmysle §-u 2 zákona č.13811991Zb.Z426/98 
Žiadosť, GP-34867279-48198-K, Oznámenie o súp.č.č.107198, 108198, Zoznam 
nehnuteľností, ktoré prechádzajú z maj. SR do vl. obce v zmysle par. 2 zákona č.13811991 
Zb, Z 1156/98 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-8199,0svedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.Nz 
92/97,N 93/97,Z 208/99 
Kúpna zmluva V 846/98 
Návrh na vykonania záznamu,GPč.135198,Z 20/99 

- - - •.. ----------·--------------·----------- ------
1/8 Aktualizácia katastrálneho portálu: 25.11.2014 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

,\ 
11 

1 
,\ 

\ 
1 

11 

1\ 

1 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Zlaté Moravce Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: ZLA TÉ MORAVCE 
Katastrálne územie: Zlaté Moravce 

Dátum vyhotovenia 26.11.2014 
čas vyhotovenia: 10:26:42 --------------------------------·--------------

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3453 
ČASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
3034 

Výmera v m2 Druh pozemku 
2999 Ostatné plochy 

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 
37 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré 
neposkytujú trvalý úžitok 

Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územ/ obce 

Ostatné parcely nevyžiadané 
----------
ČASŤ B: VLASTNICI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Mesto Zlaté Moravce, Ul.1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 33, SR 
IČO: 

1 / 1 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Informatívny výpis 

Okresný súd Nitra nariaďuje predbežné opatrenie podľa uznesenia č.k.15C 78105-40,na 'E' 
p.č.234013 orná p.o vým.1882m2,zapis.v LV č.3453, Z 73/07. 
ZOZNAM NEHN.KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VLASTNICTVA OBCE V 
ZMYSLE UST.§-U2,ZAKONA 138/91 ZB.,Z 2873194 V.Z.248194 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-21197,HZ č.6/TOV/91,príloha č.1 k HZ,GP č.18024335-
77197,Rozh.o pridelenie s.č.č.67197, č.68/97,č.69197, č.70/97,Z 1220/97 
Návrh na vykonanie záznamu,GPč.18024335-50/96,Z 1427/97 
Osvedčenie o vydržani vlastn.práva k nehn.N 44197,Nz 44/97, Z 1383/97 
Návrh na vykonanie záznamu,Rozh.o prid.s.č.č.126197,č.127197, GPč.11760346-
151197,Hl.zmien č.10/97,Z 1428197 
Návrh na vykonanie záznamu,GPč.18024335-48/97,Rozh.o prid. s.č.č.121/97,potvrdenie o 
nekn.majetku,Z 1418/97-441/97 
Návrh na vykonanie záznamu,Rozh.o prid s.č.č.147197,č.149/97, č.146/97,č.1 48197,časť GP 
č.18024335-17197,Z 1912/97 
Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 23198,Nz 23/98, Z 194197 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-33/97,Rozh.Výst.853/90,Zoznam nehn., ktoré 
prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona č.138/1991 
Zb.,GPč.34392301-544/97,Z 2036/97 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce 
v zmysle §-u 2 zákona č.13811991 Zb.,oznámenie o prid.s.č.č.69/98,G.p.č.34638938-199/97, 
Z425/98 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-34197,Zoznam neho.ktoré prechádzajú z majetku SR do 
vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona č.138/91Zb.Z10198 
Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 24198,Nz 24198,Z 196/98 
Návrh na vykonanie záznamu dňa 31.3.1998,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR 
do vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona č.13811991Zb.Z427/98 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádz.z majetku SR do vlast.obce v 
zmysle §-u 2 zákona č.138/1991 Zb. Z 426/98 
Žiadosť, GP-34867279-48198-K, Oznámenie o súp.č.č.107/98, 108/98, Zoznam 
nehnuteľností, ktoré prechádzajú z maj. SR do vl. obce v zmysle par. 2 zákona č.138/1991 
Zb, Z 1156/98 . • • . 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-8/99,0svedčeme o vydrzam vlast.prava k nehn.Nz 
92197,N 93/97,Z 208/99 
Kúpna zmluva V 846/98 
Návrh na vykonania záznamu,GPč.135/98,Z 20199 

1/8 Aktualizácia katastrálneho portálu: 25.11.2014 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TAS TRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Zlaté Moravce Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: ZLATÉ MORAVCE Dátum vyhotovenia 26.11.2014 

_!<atastrálne ~-~i:_mie: _ Zlaté_~oravc~ ____ -··------·-------------·-·--____ <?_as vyhotovenia: 10:31 :44 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3453 
ČASt A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
3082 

Výmera v m2 Druh pozemku 
918 Ostatné plochy 

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

37 1 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

37. Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré 
neposkytujú trvalý úžitok 

Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Ostatné parcely nevyžiadané 

ČA St B: VLASTNI Cl A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo {IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo} vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 Mesto Zlaté Moravce, Ul.1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 33, SR 

IČO: 
1 / 1 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutía 
Titul nadobudnutia 

Informatívny výpis 

Okresný súd Nitra nariaďuje predbežné opatrenie podľa uznesenia č.k.15C 78/05-40,na 'E' 
p.č.2340/3 orná p.o vým.1882m2,zapís.v LV č.3453, Z 73/07. 
ZOZNAM NEHN.KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VLASTNICTVA OBCE V 
ZMYSLE UST.§-U2,ZAKONA 138/91ZB.,Z2873/94 V.Z.248/94 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-21/97,HZ č.6/TOV/91,príloha č.1 k HZ,GP č.18024335· 
77/97,Rozh.o pridelenie s.č.č.67/97, č.68/97,č.69/97, č.70/97,Z 1220/97 
Návrh na vykonanie záznamu,GPč.18024335-50/96,Z 1427/97 
Osvedčenie o vydržaní vlastn.práva k nehn.N 44/97,Nz 44/97, Z 1383/97 
Návrh na vykonanie záznamu, Rozh.o prid.s.č.č.126/97,č.127 /97, GPč.11760346· 
151/97,Hl.zmien č.10/97,Z 1428/97 
Návrh na vykonanie záznamu,GPč.18024335-48197,Rozh.o prid. s.č.č.121/97,potvrdenie o 
nekn.majetku,Z 1418/97-441/97 
Návrh na vykonanie záznamu,Rozh.o prid s.č.č.147/97,č.149/97, č.146/97,č.148/97,časť GP 
č.18024335-17/97,Z 1912197 
Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 23/98,Nz 23/98, Z 194/97 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-33/97,Rozh.Výst.853/90,Zoznam nehn., ktoré 
prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §·u 2 zákona č.138/1991 
Zb.,GPč.34392301-544/97,Z 2036/97 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce 
v zmysle §·u 2 zákona č.138/1991 Zb.,oznámenie o prid.s.č.č.69/98,G.p.č.34638938-199/97, 
Z425/98 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-34/97,Zoznam nehn.ktoré prechádzajú z majetku SR do 
vlast.obce v zmysle §·u 2 zákona č.138/91Zb.Z10/98 
Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 24/98,Nz 24/98,Z 196/98 
Návrh na vykonanie záznamu dňa 31.3.1998,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR 
do vlast.obce v zmysle §·u 2 zákona č.138/1991 Zb.Z 427/98 
Návrh na vykonanie záznamu.Zoznam nehn.,ktoré prechádz.z majetku SR do vlast.obce v 
zmysle §·u 2 zákona č.13811991Zb.Z426/98 
Žiadosť, GP-34867279-48/98-K, Oznámenie o súp.č.č.107/98, 108198, Zoznam 
nehnuteľností, ktoré prechádzajú z maj. SR do vl. obce v zmysle par. 2 zákona č.138/1991 
Zb, Z 1156/98 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-8/99,0svedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.Nz 
92/97,N 93197,Z 208/99 
Kúpna zmluva V 846/98 
Návrh na vykonania záznamu,GPč.135198,Z 20/99 

---- ·-·-·------- -----·----- - - ---·------------ ----------
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Zlaté Moravce Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: ZLATÉ MORAVCE Dátum vyhotovenia 26.11.2014 

Katastrálne úze~ie: Z!~té ~c:>rav~~----------------·----------~as vyhotovenia: 10:34:23 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3453 
ČASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
3124/ 1 

Výmera v m2 Druh pozemku 
6919 Orná pôda 

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzt'ah Druh ch.n. 

1 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, 
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu 

Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemokje umiestnený v zastavanom území obce 
Ostatné parcely nevyžiadané 
---·-·---·--·------·--··-·--- ---
ČASf B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Mesto Zlaté Moravce, Ul.1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 33, SR 
IČO: 

1/1 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Informatívny výpis 

Okresný súd Nitra nariaďuje predbežné opatrenie podľa uznesenia č.k.15C 78/05-40,na 'E' 
p.č.234013 orná p.o vým.1882m2,zapís.v LV č.3453, Z 73107. 
ZOZNAM NEHN.KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VLASTNICTVA OBCE V 
ZMYSLE UST.§-U2,ZAKONA 138/91 ZB.,Z 2873/94 V.Z.248/94 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-21/97,HZ č.6/TOVl91,príloha č.1 k HZ,GP č.18024335· 
77/97,Rozh.o pridelenie s.č.č.67/97, č.68197,č.69/97, č.70/97,Z 1220197 
Návrh na vykonanie záznamu,GPč.18024335-50/96,Z 1427/97 
Osvedčenie o vydržaní vlastn.práva k nehn.N 44/97,Nz 44197, Z 1383197 
Návrh na vykonanie záznamu,Rozh.o prid.s.č.č.126197,č.127/97, GPč.11760346· 
151/97,Hl.zmien č.10197,Z 1428197 
Návrh na vykonanie záznamu,GPč.18024335-48197,Rozh.o prid. s.č.č.121/97,potvrdenie o 
nekn.majetku,Z 1418197-441197 
Návrh na vykonanie záznamu,Rozh.o prid s.č.č.147/97,č.149/97, č.146/97,č.148197,časť GP 
é.18024335-17197,Z 1912197 
Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 23/98,Nz 23198, Z 194/97 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-33197,Rozh.Výst853/90,Zoznam nehn., ktoré 
prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona č.138/1991 
Zb.,GPč.34392301-544/97,Z 2036/97 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlastobce 
v zmysle §-u 2 zákona č.13811991 Zb.,oznámenie o prid.s.č.é.69/98,G.p.č.34638938-199197, 
Z425/98 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-34/97,Zoznam neho.ktoré prechádzajú z majetku SR do 
vlast.obce v zmysle §·u 2 zákona č.138191Zb.Z10/98 
Osvedčenie o vydržaní vlastpráva k nehn.N 24/98,Nz 24198,Z 196198 
Návrh na vykonanie záznamu dňa 31.3.1998,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR 
do vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona č.138/1991 Zb.Z 427/98 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádz.z majetku SR do vlastobce v 
zmysle §-u 2 zákona č.138/1991 Zb. Z 426/98 
Žiadosť, GP-34867279-48198-K, Oznámenie o súp.é.č.107/98, 108198, Zoznam 
nehnuteľností, ktoré prechádzajú z maj. SR do vl. obce v zmysle par. 2 zákona č.138/1991 
Zb, Z 1156198 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-8199,0svedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.Nz 
92/97,N 93197,Z 208199 
Kúpna zmluva V 846198 
Návrh na vykonania záznamu,GPč.135198,Z 20/99 

1/8 Aktualizácia katastrálneho portálu: 25.11.2014 



Uznesenie č . . 890/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -
Západoslovenská Distribučná, a.s. 

(„Zlaté Moravce - Obytný súbor Na Ďateliniskách - VNk, NNk, TS, DTr") 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MsZ konanom dňa 
13.11.2014 
prerokovalo 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce 
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
a spoločnosťou KANVOD SK, spol. s r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava ako budúcim 
platiteľom za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení distribučnej sústavy, 
vrátane stožiarov, transformačnej stanice, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby 
súvisiace a potrebné na ich prevádzku v súvislosti so stavbou „ Zlaté Moravce - Obytný súbor 
Na Ďateliniskách - VNk, NNk, TS, DTr" a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien 
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo 
výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby 
schvaľuje 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce 
ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava, IČO: 36361518 ako budúcim oprávneným a spoločnosťou KANVOD SK, spol. 
s r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35859768 ako budúcim platiteľom v znení, ktoré 
tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a 
zariadení distribučnej sústavy, vrátane stožiarov, transformačnej stanice, rozvodov elektrických 
vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku v súvislosti so stavbou „ 
Zlaté Moravce - Obytný súbor Na Ďateliniskách - VNk, NNk, TS, DTr" a vo veci súhlasu so 
zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po 
realizácii stavby, predmetom ktorej bude vecné bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného ako vlastníka budúcich zaťažených nehnuteľností strpieť na budúcich zaťažených 
nehnuteľnostiach: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 
iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v písm. a) a b ). 
Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení 
podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo elektroenergetických 
zariadení. 
Budúce zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktoré 
sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, 
zapísané: 
v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
- parcela KN registra „E" číslo 5694 o výmere 18930 m2 

, druh pozemku ostatné plochy 



v liste vlastníctva č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
- parcela KN registra „C" číslo 3035 o výmere 918 m2

, druh pozemku ostatné plochy 
- parcela KN registra „C" číslo 3034 o výmere 2999 m2

, druh pozemku ostatné plochy 
- parcela KN registra „C" číslo 3082 o výmere 918 m2, druh pozemku ostatné plochy 
- parcela KN registra „C" číslo 3124/1 o výmere 6919 m2

, druh pozemku orná pôda 
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta pripraviť uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto 
uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
splnomocňuje 

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 

.„ 

~~é~-z; 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor m'ta 

/ť-·, /L 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 

n 
k 21 
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