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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres

: 107

Pezinok

Dátum vyhotovenia

: 20.8.2018

Obec

: 508179

Pezinok

Čas vyhotovenia

: 15:00:32

Katastrálne územie

: 839019

Grinava

Údaje platné k

: 17.8.2018 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1430

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape
Počet parciel: 22
Parcelné číslo

756/20

Výmera v
m²

Druh pozemku

Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

5590 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

58 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

228 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

Druh
právneho
vzťahu

Iné údaje:
Bez zápisu
756/31
Iné údaje:
Bez zápisu
756/35

Plomba vyznačená na základe V-3775/2018 (Nepomenovaná zmluva podľa § 51 OZ)
Iné údaje:
Bez zápisu
756/45

4613 Zastavaná plocha
a nádvorie

16

1

1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 6226 evidovanej na pozemku parcelné čislo 756/45
Iné údaje:
Bez zápisu
756/48

14 Zastavaná plocha
a nádvorie

16

1

1

24

Ostatná plocha

29

1

1

61

Ostatná plocha

29

1

1

Iné údaje:
Bez zápisu
756/49
Iné údaje:
Bez zápisu
756/50
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Iné údaje:
Bez zápisu
756/51

197

Ostatná plocha

29

1

1

1019

Ostatná plocha

29

1

1

533 Zastavaná plocha
a nádvorie

18

1

1

1340 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

Ostatná plocha

29

1

1

4 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

287 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

Iné údaje:
Bez zápisu
756/52
Iné údaje:
Bez zápisu
756/53
Iné údaje:
Bez zápisu
756/54
Iné údaje:
Bez zápisu
756/55

413

Iné údaje:
Bez zápisu
756/56
Iné údaje:
Bez zápisu
756/57

Plomba vyznačená na základe V-3775/2018 (Nepomenovaná zmluva podľa § 51 OZ)
Iné údaje:
Bez zápisu
756/58

10 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

34 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

170 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

Iné údaje:
Bez zápisu
756/59
Iné údaje:
Bez zápisu
756/60

Plomba vyznačená na základe V-3775/2018 (Nepomenovaná zmluva podľa § 51 OZ)
Iné údaje:
Bez zápisu
756/61

24 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

49

Ostatná plocha

29

1

1

4 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

Iné údaje:
Bez zápisu
756/62
Iné údaje:
Bez zápisu
756/63

Plomba vyznačená na základe V-3775/2018 (Nepomenovaná zmluva podľa § 51 OZ)
Iné údaje:
Bez zápisu
2z6

756/74

7 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

Plomba vyznačená na základe V-3775/2018 (Nepomenovaná zmluva podľa § 51 OZ)
Iné údaje:
Bez zápisu
756/75

7

Ostatná plocha

29

1

1

Plomba vyznačená na základe V-3775/2018 (Nepomenovaná zmluva podľa § 51 OZ)
Iné údaje:
Bez zápisu
Legenda
Spôsob využívania pozemku
16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
18 Pozemok, na ktorom je dvor
22 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
29 Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na
rekreačné a poľovnícke využívanie
Spoločná nehnutelnosť
1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
Umiestnenie pozemku
1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby
Počet stavieb: 1
Súpisné
číslo

Na pozemku
parcelné číslo

6226

Druh
stavby

756/45

Popis stavby

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Umiestnenie
stavby

14 Obchodné centrum Pezinok

1

Iné údaje:
Bez zápisu
Legenda
Druh stavby
14 Budova obchodu a služieb
Umiestnenie stavby
1 Stavba postavená na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

Vlastník
Počet vlastníkov: 1
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj
5

Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava, PSČ 83104, SK, IČO:
35790164

Spoluvlastnícky
podiel
1/1
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Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V 2948/2016 zo dňa: 25.7.2016.
Iné údaje
Bez zápisu.
Poznámky
Bez zápisu.

Správca
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Nájomca
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Iná oprávnená osoba
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní
Titul nadobudnutia – nepriradené
Žiadosť, GP č. 160/2017
Žiadosť, GP č. 160/2017
Žiadosť, GP č. 160/2017
Žiadosť, GP č. 160/2017
Žiadosť, GP č. 159/2017
Žiadosť o výmaz predkupného práva
Žiadosť o výmaz predkupného práva
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
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Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, oznámenie o sč., kolaudač.rozh., GP č.13/2017
Žiadosť, st.povolenie, znalecký posudok č.113/2016, GP č.274/2016
Žiadosť, st.povolenie, znalecký posudok č.113/2016, GP č.274/2016
Žiadosť, st.povolenie, znalecký posudok č.113/2016, GP č.274/2016
Iné údaje - nepriradené
Oprávnenie z vecného bremena in rem spočívajúce v povinnosti na pozemku parc.č.817/7 umožniť uloženie káblov cestnej
svetelnej signalizácie ("CSS") pod povrchom, umiestnenie stožiaru CSS a trvalého vodorovného dopravného značenia v
rátane reliéfneho značenia pre zrakovo postihnuté osoby, vstup za akýmkoľvek účelom súvisiacim s vybudovaním, užívaním,
údržbou, opravami a prekládkou káblov cestnej svetelnej signalizácie, stožiaru CSS a trvalého vodorovného doprav
ného značenia vrátane reliéfneho značenia pre zrakovo postihnuté osoby a existujúcich inž. sietí v rozsahu podľa dielov č.1. a 2.
vyznačených v GP č.110/2018 v prospech oprávneného parc.č.756/63 - Kaufland Slovenská republika v.o.s.
, Trnavská cesta 41/A, Bratislava podľa V 3126/2018 z 8.8.2018
Oprávnenie z vecného bremena in rem spočívajúce v povinnosti na pozemku parc.č.817/38 umožniť uloženie dažďovej
kanalizácie ("STOKA E") pod povrchom, vstup za akýmkoľvek účelom súvisiacim s vybudovaním, užívaním, údržbou,
opravami
a prekládkou dažďovej kanalizácie STOKA E a existujúcich inž. sietí v rozsahu podľa dielov č.3. a 4. vyznačených v GP
č.110/2018 v prospech oprávneného parc.č.756/56 - Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Bratis
lava podľa V 3126/2018 z 8.8.2018
Oprávnenie z vecného bremena in rem spočívajúce v povinnosti strpieť umiestnenie a prevádzku stavebných objektov stavby
Obchodné centrum Pezinok, tak ako je vymedzené v stavebnom povolení zn.5/76-SP/1274-36290/2016 a vo všetkých sú
visiacich stavebných povoleniach a ďalšie stavebné objekty, ktoré sú alebo budú potrebné na umiestnenie a prevádzku OC
Pezinok ako aj vstup osôb a prejazd vozidiel pri prevádzke stavby ako i z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie st
avebných objektoch na parc.č.760/1, 760/8 a 760/2, 760/7 v prospech každodobého vlastníka parc.č.756/20, 756/31, 756/35,
756/45, 756/49, 756/50, 756/51, 756/52, 756/53, 756/54, 756/55, 756/56, 756/57, 756/58, 756/59, 756/60, 756/61,
756/62, 756/63, 756/74, 756/75 podľa V 2947/2016 z 11.7.2016
Oprávnenie z vecného bremena in rem spočívajúce v povinnosti strpieť umiestnenie a prevádzku stavebných objektov stavby
Obchodné centrum Pezinok, tak ako je vymedzené v stavebnom povolení zn.5/76-SP/1274-36290/2016 a vo všetkých sú
visiacich stavebných povoleniach a ďalšie stavebné objekty, ktoré sú alebo budú potrebné na umiestnenie a prevádzku OC
Pezinok ako aj vstup osôb a prejazd vozidiel pri prevádzke stavby ako i z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie st
avebných objektoch na parc.č.760/1, 760/8 a 760/2, 760/7 v prospech každodobého vlastníka parc.č.756/20, 756/31, 756/35,
756/45, 756/49, 756/50, 756/51, 756/52, 756/53, 756/54, 756/55, 756/56, 756/57, 756/58, 756/59, 756/60, 756/61,
756/62, 756/63, 756/74, 756/75 podľa V 2947/2016 z 11.7.2016
Oprávnenie z vecného bremena in rem spočívajúce v povinnosti strpieť umiestnenie a prevádzku stavebných objektov stavby
Obchodné centrum Pezinok, tak ako je vymedzené v stavebnom povolení zn.5/76-SP/1274-36290/2016 a vo všetkých sú
visiacich stavebných povoleniach a ďalšie stavebné objekty, ktoré sú alebo budú potrebné na umiestnenie a prevádzku OC
Pezinok ako aj vstup osôb a prejazd vozidiel pri prevádzke stavby ako i z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie st
avebných objektoch na parc.č.760/1, 760/8 a 760/2, 760/7 v prospech každodobého vlastníka parc.č.756/20, 756/31, 756/35,
756/45, 756/49, 756/50, 756/51, 756/52, 756/53, 756/54, 756/55, 756/56, 756/57, 756/58, 756/59, 756/60, 756/61,
756/62, 756/63, 756/74, 756/75 podľa V 2947/2016 z 11.7.2016
Zápis GP č. 158/2016.

ČASŤ C: ŤARCHY
K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

-

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného strpieť : a) Zriadenie a uloženie
elektroenergetických zariadení , b)užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy e
lektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie ,c) Vstup, prechod, a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami do 7,5 tony
oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v bode a,b a vzťahuje sa na pozemky C KN p.č. 756/20, 756/31, 756/35, 756/51,
756/52, 756/55, 756/57, 756/59, 759/60, 756/74, 756/75 v rozsahu vyznačenom v GP č.
159/2016 in personam v prospech oprávneného Západoslovensk
á distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 podľa V 3943/2016 zo dňa
26.9.2016.
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-

Vecné bremeno in personam spočívajúce v povinnosti povinného strpieť existenciu inž.sietí plynárenských zariadení ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a
rekonštrukcie týchto zariadení na parc.č. 756/20, 756/3
5, 756/51, 756/52, 756/55, 756/59, 756/60, 756/74 v rozsahu vymedzenom GP č.248/2016;
strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel za účelom údržby a opravy plynárenských
zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsa
hu vzťahuje na celú nehnuteľnosť v prospech SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b,
Bratislava podľa V 4958/2016 z 11.11.2016

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres

: 107

Pezinok

Dátum vyhotovenia

: 20.8.2018

Obec

: 508179

Pezinok

Čas vyhotovenia

: 15:08:46

Katastrálne územie

: 839019

Grinava

Údaje platné k

: 17.8.2018 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2358

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape
Počet parciel: 6
Parcelné číslo

756/21

Výmera v
m²

Druh pozemku

Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

335 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

152

29

1

1

Druh
právneho
vzťahu

Iné údaje:
Bez zápisu
756/26

Ostatná plocha

Plomba vyznačená na základe V-3554/2018 (Zmluva o zriadení obmedzení alebo zrušení vecného
bremena)
Iné údaje:
Bez zápisu
756/64

17 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

152 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

97 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

63 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

1

1

Iné údaje:
Bez zápisu
756/65
Iné údaje:
Bez zápisu
756/66
Iné údaje:
Bez zápisu
756/68
Iné údaje:
Bez zápisu
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Legenda
Spôsob využívania pozemku
22 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
29 Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na
rekreačné a poľovnícke využívanie
Spoločná nehnutelnosť
1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
Umiestnenie pozemku
1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

Vlastník
Počet vlastníkov: 1
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj
1

ISTROFINAL, a.s., Mydlárska 8718/7A, Žilina, PSČ 01001, SK, IČO: 36396761

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva podľa V 5493/2016 zo dňa 31.01.2017.
Iné údaje
Bez zápisu.
Poznámky
Bez zápisu.

Správca
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Nájomca
Počet nájomcov: 1
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj
3

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Mesto Pezinok, Radničné námestie 7 Pezinok, PSČ 90214, SK, IČO: 305022
Titul nadobudnutia
Nájomná zmluva č. P4-6986/08 zo dňa 1.7.2008 .
Iné údaje
Bez zápisu.
Poznámky
Bez zápisu.
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Iná oprávnená osoba
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní
Titul nadobudnutia – nepriradené
Žiadosť, GP č. 160/2017
Žiadosť o výmaz predkupného práva
Žiadosť o výmaz predkupného práva
GP č.13/2017
GP č.13/2017
GP č.13/2017
GP č.13/2017

ČASŤ C: ŤARCHY
K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

-

Vecné bremeno in personam spočívajúce v povinnosti povinného strpieť: a) zriadenie a
uloženie elektroenergetických zariadení; b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné staveb
né úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie na pozemky parc.č. 756/26, 756/21,
756/65, 756/66 v rozsahu vyznačenom v GP č.159/2016 v prospech Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava podľa V 1342/2017 z 2
4.4.2017

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
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