Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

yÝpls z KATASTRA NEHNUTEĽNoSTĺ
Vytvorené cez katastrálny poŕál

Okres: Pezinok

Obec. PEZINOK

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

Katastrálne územie: Pezinok

13.11.2019
14:.24:.38

čnsľočnÝyýpls z LlsTU VLAsTNĺcwn e. ĺí168

ČnsŤ n: MAJETKIVA PIDSTATA

PARGELY registra "c" evidované na katastrálnej mape
Parcelné čísloVýmera v m2 Druh pozemku
Spósob využ. p. Umiest. pozemku Právny vztbh Druh ch'n'
30
64 zastavaná pIocha a nádvorie
22
1
20621 82
246 zastavaná pIocha a nádvorie
22
'|
20621 83
259 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
20621 84
97 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
20621 87
1í5 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
20621 93
1497 zaslavaná plocha a nádvorie
15
1
20621 94
42 zastavaná plocha a nádvorie
ĺ5
'|
20621 95
42 zastavaná plocha a nádvorie
í5
1
20621 96
42 zastavaná plocha a nádvorie
15
1
20621 97
42 zastavaná plocha a nádvorie
í5
1
20621232
100 zastavaná plocha a nádvorie
22
1
20621

Legenda:

Spósob využĺvania pozemku:
15 - Pozemok, na ktoromje postavená býová budova označená súpisným čĺslom
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodnĺk, nekýé parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územĺobce

Stavby

SÚpisné číslo na parcele čislo Druh stavby Popis stavby

606ĺ 2062t 93
606í 2062J 94
6061
6061
6061

Bytový
Bytový
I Bytový
I Bytový
I Bytový
9
9

2062t 95
2062t 96
2062t 97

Legenda:
Druh stavby:
9 - Bytový dom
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

dom
dom
dom
dom
dom

Druh

Silvánová
Silvánová
Silvánová
Silvánová
Silvánová

ch.n.

Umiest. stavby

29, 31, 33, 35
29, 31, 33, 35
29, 3'1, 33, 35
29, 31,33,35

,|

29,

I

3í' 33'

,l
1
,l

35

Byty a nebytové priestory

tNE IPRAVNE^/E osoBY
Por' čislo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo(Čq a miesto truatého pobýu
(sídlo) vlastnika

ČnsŤa:VLAsTNĺCIA

Bvt

Vchod:

35

Bytč. 44

2. p.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu, na príslušensfue a spoluvlastnický podiel k pozemku.'

vzťahu:

Vlastník
Bratislavský
samosprávny
kraj, Sabinovská 16, Bratislava, Psč 82o 05,
76

Učastník právneho

tco:

Informativny výpis

Spoluvlastnickypodiel:
1t4

8682

/

/

1

512222

sK
1

Udaje platné k: 12.11.2019

í8:00

ČnsŤa:vLAsTNĺclA tNE IPRAVNENE

Byty a nebytové priestory

osoBy

Por. čísloPriezvisko, meno (názov), rodné'priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo1tčo1 a miesto truatého pobytu
(sidlo) vlastnika

2.p.

Vchod: 35

76 Bratislavský samosprávny

tčo:

Bytč. 44

kraj, Sabinovská í6, Bratislava,

Psč 82o

Spoluvlastnícky podiel

05,

sK

1/1

:

TituI nadobudnutia Kúpna zmluva V 3090/20í7 z'l4.7.2017
Titul nadobudnutia Kúpna zmIuva V 3090/2017 z 14.7.20'17

ostatní vlastníci a priestory nevyŽiadané

Nebytový priestor
Vchod

prĺzemie

: 35

Pľiestor č' 86

Druh nebýového priestoru: 8

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu, na príslušensfue a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Účastníkprávneho

vzťahu:

VIastnĺk

76 Bratislavský samosprávny

tco:

kraj, Sabinovská 'l6, Bratislava,

223

Psč 82o

SpoluvlastnÍcky podiel
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 3090/20í7 z'l4'7.2017
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 3090/2017 z'l4.7.2017

:

05,

/ 512222

sK

1/1

ostatní vlastníci a priestory nevyŽiadané
Legenda:
Druh nebýového priestoru:
8 - Skladový priestor

lnformatĺvny výpis

2t4

Udaje platné k: 12.11.2o19

ĺ8:00

Č,qsŤc:Ťnp'cllv
Por.č':

Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 130/20'15 podl'a Zmluvy o zriadenĺ vecných
bremien v 1'16912015 z 13.5'2o15 v prospech oprávneného ZápadosIovenská distribučná, a.s. lco 36 361 5í8.
Vecné bremeno in perconam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadenĺ vecných bremien V íí69/20í5z í3.5.20í5 v prospech
oprávneného Západoslovenská distľibučná, a.s. lco 36 36í 5í8.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 13012015 podl'a Zmluvy o zriadenĺ vecných
bremien V 1í69/2015 z13.5.20'15 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v ceI
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadenĺ vecných bremien v í169/2015 z 13'5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 36'1 518.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. í30/2015 podl'a Zmluvy o zriadení vecných
bľemien V'l169/20ĺ5 z13.5.20'15 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 36í 5í8.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a ZmIuvy o zriadení vecných bremien V 1 'l69/20'15 z 13.5.20'15 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 361 5í8.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 13012015 podlh Zmluvy o zriadenĺ vecných
bremien V íĺ69/20'15 z'l3.5.2o15 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 36í 5í8.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podľa Zmluvy o zriadenĺ vecných bremien V 1169/2015 z13'5'2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 361 5'l8.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 13012015 podl'a Zmluvy o zriadenĺ vecných
bľemien V'l169/20í5 z13.5.2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 36í 518.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podlh Zmluvy o zriadení vecných bľemien V 1í69/20ĺ5 z 13.5.20'15 v prospech
oprávneného Západoslovenská distľibučná, a.s. lco 36 36ĺ 5'l8'
Na pozemky ľegistra C parc. é.2062130,2062182: Vecné bľemeno v prospech Západoslovenská distribučná a.s.
lGo : 3636í518, Gulenova 6' 8'l6 47 BľatisIava, spočĺvajúcev povinnosti povinného strpieť na zatäŽeným
pozemkoch v rozsahu v
yznačenom v GP č. 712014: zriadenie, uloženie podzemných eIektrických vedení nĺzkeho a vysokého napätia, ,
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými pľostriedkami, strojmi a mechanizmami za ým
účelomoprávneným z
vecného bremena, užĺvanie,prevádzkovanie, údžbu,opravy' úpravy, rekonštrukcie, preložky, modernizácie a
akékolVek ĺnéstavebné úpravy podzemných elektrických vedenĺ nĺzkeho a vysokého napätia a vstup, prechod
a prejazd peši , m
otorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelomoprávneným z
vecného bremena, podl'a Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadenĺ vecného bremena v 4o92l2o14 zo dňa 8.12.2014 a
Dohody o zmene vzájomných
práv a povinnostĺ oprávneného a povinného z vecného bremena v 3217l20'l5
Na pozemky registra C parc' č,.2062130,2062182: Vecné bremeno v prospech Západoslovenská distribučná a.s.
lCo : 363615í8, Culenova 6,816 47 Bratislava, spočivajúcev povinnosti povinného strpiet'na zathŽeným
pozemkoch v rozsahu v
yznačenom v GP č. 712014: zriadenie, uloženie podzemných elektrických vedenĺ nĺzkeho a vysokého napätia, ,
vstup' pľechod a pľejazd pešĺ,motorovými a nemotorovými prostriedkami, stľojmi a mechanizmami za ým
účelomoprávneným z
vecného bremena, užívanie,prevádzkovanie, údÉbu,opravy' úpravy, rekonštrukcie, preloŽkyl, modernizácie a
akékolVek iné stavebné úpravy podzemných elektrických vedení nĺzkeho a vysokého napätia a vstup, prechod
a pĺejazd peši m
'
otorovými a nemotoľovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za t'im účelomoprávneným z
vecného bremena, podl'a Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena v 4092l2o'l4 zo dňa 8.12'2014 a
Dohody o zmene vzájomných
práv a povinností oprávneného a povinného z vecného bremena v 3217l20'l5
Vecné bľemeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 130/2015 podl'a Zmluvy o zľĺadenĺ-vecných
bremien V 1169/20't5 z13.5'2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a's. lco 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadenĺ vecných bremien v '116912015 z 13.5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 13012015 podlh ZmIuvy o zriadeni vecných
bremien v 116912015 z 13.5.2o15 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 36'1 518.
Vecné bremeno in personam v ce!
om ľozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadenĺ vecných bremien V 1'l69/2015 z í3'5'20í5 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 36í 5í8.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č' 130120'15 podl'a Zmluvy o zriadení vecných
bremien V í169/2015 z13.5.2o'l5 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 361 5í8.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podľa Zmluvy o zriadenĺ vecných bremien V ĺ 1 69/2015 z 13.5.2o'l5 v prospech
oprávneného Západoslovenská distľibučná, a.s. lco 36 36í 518.

lnformatívny výpis

3ĺ4

Udaje platné k: 12.11.2019

í8:00

Vecné bremeno in rem spočĺvajúcev povinnosti strpiet'uloženie inžinierských sietĺ (elektrické rozvody)' ich
prevádzku a údrŽbu v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č,.9l20'l5 a vecné bremeno na celé zathžené
nehnutel'nosti - v
stup prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelomvýkonu povolenej činnosti v prospech oprávneného : Ľuboš Paxian r. Paxian, bytom
Kupeckého í01' Pezinok a
Eľika Paxianová, bytom Kubeckého 101, Pezinok ako aj každodobých vlastníkov parc.č. 2062118 a2o62ĺ25 na
základe Zmluvy o zriadenĺ vecného bremena v 76712015 zo dňa 12.5.2015'
Vecné bremeno in ľem spočĺvajúcev povinnosti strpieť uloženie inžinierských sietĺ (elektrické rozvody)' ich
prevádzku a údržbuv rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 9/2015 a vecné bremeno na celé zat'ažené
nehnutel'nosti - v
stup prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelomvýkonu povolenej činnosti v prospech oprávneného: Ľuboš Paxian r. Paxian' bytom
Kupeckého 10í' Pezinok a
Erika Paxianová, bytom Kubeckého 101, Pezinok ako aj kaŽdodobých vlastnikov parc.č. 2062118 a2062125 na
základe Zmluvy o zľiadenĺ vecného bremena v 767l20'l5 zo dňa '12.5.2015.
Vecné bremeno in rem spočĺvajúcev povinnosti strpiet'uIoŽenie inžinierských sietĺ (elektrické rozvody)' ich
prevádzku a údrŽbu v rozsahu vyznačenom v geometrickom pIáne č.9/20í5a vecné bremeno na celé zat'aŽené
nehnutel'nosti - v
stup pľechod a prejazd peši, motorovými a nemotoľovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelomvýkonu povolenej činnosti v prospech oprávneného: Ľuboš Paxian r. Paxian, bytom
Kupeckého 1 01 Pezinok a
Erika Paxianová,' bytom Kubeckého ĺ0ĺ,Pezinok ako aj každodobých vlastnikov parc.č. 2062118 a2062125 na
základe ZmIuvy o zriadenĺ vecného bremena v 767l2o15 zo dňa 12.5.20'15.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 13012015 podl'a Zmluvy o zriadeni vecných
bremien v '116912015 z 13.5.2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s' lco 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadenĺ vecných bremien V 1169/20{5 z13'5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distľibučná, a.s. Ico 36 36t 5'l8.

76

Vecné bremeno v prospech V|STA real, s.r.o., lčo 35 865 04í spočĺvajúcev povinnosti vlastnĺkov bytov a
nebytových priestorov bezodplatne stŕpiet'umiestnenie a prevádzku rekIamných zariadenĺ na fasáde bytového
domu v rozsahu špeciÍi
kovanom v prĺlohe č' 1 zmluvy o zriadení vecného bremena, podl'a rozhodnutia o povolenĺ vkladu č. V

76

Vecné bremeno v prospech V|STA reaI, s.r.o., !čo 35 865 04í spočĺvaiúcev povinnosti vIastnĺkov bytov a
nebytových priestorov bezodplatne strpiet'umiestnenie a prevádzku reklamných zaľiadenĺ na fasáde bytového
domu v rozsahu špecifi
kovanom v prilohe č. í zmluvy o zriadenĺ vecného bremena, podl'a rozhodnutia o povolení vkladu č. V
3317l2o15 zo dňa 28.8.2015.

3317l2o15 zo dňa 28.8.2015.

lné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:
Bez zápisu

Vysvetlenie: údaje v Česn c:ŤnnCHY bez uvedenia parcetného čĺslaalebo poradového čĺslavlastnÍka alebo inej oprávnenej
osobysa týkajú všetkých nehnutel'ností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osÔb na liste vlastnĺctva.

Informatĺvny výpis

4t4

Uda.ie platné k:

12.11.2019 18:00

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej ľepubliky

yŕpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTĺ
Vytvorené cez katastrálny portíl

Okres: Pezinok
Obec: PEZINOK
Katastrálne územie Pezinok

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

čnsročrĺÝvÝpIs z LlsTU VLAsTNĺcrvn e .

13.11.2019

ĺ4:35:3í

í 1í 68

ČnsŤn: MAJETKIVA PaDSTATA

PARCELY registľa ''c'' evidované na katastrálnej mape
Parcelné čísloVýmera v m2 Druh pozemku
30
64 zastavaná plocha a
82
246 zastavaná plocha a
83
259 zastavaná plocha a
84
97 zastavaná plocha a
87
íí5zastavaná pIocha a
93
1497 zastavaná plocha a
94
42 zastavaná plocha a
95
42 zastavaná plocha a

20621
20621
20621
20621
20621
20621
20621
20621
20621
20621

96
97
20621232

42 zastavaná plocha
42 zastavaná plocha

100 zastavaná plocha

Spósob využ. p. Umiest. pozemku Právny vztbh Druh ch.n.

nádvorie
nádvorie
nádvorie
nádvorie
nádvorie
nádvorie
nádvorie
nádvorie
a nádvorie
a nádvorie
a nádvorie

22
22
22
22
22
15
15
í5
í5
'l5
22

1
,|
,|

1
1
1
1
1
1

1
1

Legenda:

SpÓsob využĺvania pozemku:
1 5 - Pozemok, na ktorom je postavená býová budova označená súpisným čĺslom
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodnÍk, nekýé parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Súpisné čÍslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby
6061
6061

606'l

606ĺ

9
9
9
9
9

2062t
2062t
2062t
2062/

6061

93
94
95
96
2062J 97

Legenda:

Bytový
Bytový
Bytový
Bytový
Bytový

dom
dom
dom
dom
dom

Druh

Silvánová
Silvánová
Silvánová
Silvánová
Silvánová

ch.n.

Umiest. stavby

29, 3'l, 33,
29,31, 33,
29,31, 33,
29' 3ĺ' 33,

35
35
35
35
29,31, 33, 35

Druh stavby:
9 - Bytový dom
KÓd umiestnenia stavby:
1-

Stavba postavená na zemskom povrchu

ČnsŤB: VLAľTNĺCIAlNE IPRAVNENE

Byty a nebytové priestory

osoBY

Por. čísloPriezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čísto(lco) a miesto truatého pobýu
(sídlo) vlastníka

Bvt

Vchod.' 35

3.

p.

Byt č. 66

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu, na príslušensfue a spoluvlastnický podiel k pozemku.'

vzt'ahu:

Vlastnĺk
77 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská í6, Bratislava, Psč 82o 05,

Učastníkprávneho

tčo:

Informatĺvny výpis

Spoluvlastnickypodiel:
1t4

8682

/

1/

1

512222

sK

Udaje platné k'. 12.11.2019

ĺ8:00

Byty a nebytové priestory

ČesŤs: VLAyTNĺCIA tNE IPRAVNENE osoay
Por. čÍsloPriezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čisto (čq a miesto trualého pobytu
(sÍdlo) vlastníka

Vchod: 35

3.

p.

77 BľatisIavský samospľávny

lčo:

Bytč. 66

kraj, Sabinovská í6, Bratislava,

Psč 82o

Spoluvlastnicky podiel

05,

sK

1/1

:

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 3091/20í7 z 14.7.2017
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 3091/20ĺ7 z 14.7.2017
ostatní vlastníci a priestory nevyŽiadané

Nebytový priestor
Vchod

prĺzemie

: 35

Priestor č. 9í

Druh nebýového priestoru: 8

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu, na prislušensfue a spoĺuvlastnický podiel k pozemku :
Účastník právneho

vzt'ahu:

Vlastník

77 Bratislavský samosprávny

tčo:

kraj, Sabinovská í6, Bratislava,

223

Psč 82o

Spoluvlastnicky podiel

:

05,

/ 512222

sK
1/',|

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 3091/20ĺ7 z 14.7.2017
Titul nadobudnutia Kúpna zmluvaY 3o9112017 z 14.7.2017
ostatní vlastníci a priestory nevyŽiadané
Legenda:
Druh nebýového priestoru :
8 - Skladový priestor

lnformatĺvny výpis
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Údaje platné k: 12.11.2o19 18:00

Čnsŕc: Ťnn:uv
Por.č.:

Vecné bremeno in peľsonam v rozsahu vyznačenom v GP č. 130/20í5 podlh Zmluvy o zriadenĺ vecných
bremien v '116912015 z'13.5.2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. !Čo 36 36'1 518'
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zľiadení vecných bremien V ,l í69/20ĺ5 z 13.5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 36í 518.
Vecné bremeno in peĺsonam v rozsahu vyznačenom v GP č. 13012015 podlä ZmIuvy o zriadenĺ vecných
bľemien v 1í69/20í5 z í3.5.20'l5 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s' lco 36 36í 518.
Vecné bremeno in personam v ceI
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadení vecných bremien v ĺ169/2015 z'13.5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 36í 518.
Vecné bremeno in personam v ľozsahu vyznačenom v GP č. 130t2o15 podlh Zmluvy o zriadenĺ vecných
bremaen V íí69/20í5z13.5.2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 36í 5't8.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadenĺ vecných bremien v íĺ69/2015 z'13.5.2015 v prospech
oprávneného ZápadosIovenská distribučná, a.s. lco 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č' 'l30/2015 podl'a Zmluvy o zriadení vecných
bremaen v íí69/20í5z 13'5.2015 v prospech opľávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lČo 36 361 5't8.
Vecné bremeno in peľsonam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podlä Zmluvy o zriadenĺ vecných bremien V ĺí69/2015 z'13.5.2015 v prospech
opľávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 36í 518.
Vecné bremeno ĺn personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 13012015 pod|'a Zmluvy o zriadení vecných
bremien V ĺ169/2015 z'13'5'2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. IČo 36 36í 5í8.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnute!'nosti podlä Zmluvy o zriadenĺ vecných bremien V 1í69/2015 z13.5.2015 v pľospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 361 5í8.
Na pozemky registra G parc. č'. 2062130, 2062182l Vecné bremeno v prospech Západoslovenská distribučná a.s.
lCo : 363615í8, culenova 6' 8í6 47 Bratislava, spočivajúcev povinnosti povinného strpieť nazaťaŽeným
pozemkoch v rozsahu v
yznačenom v GP č. 712014 : zriadenie, uloženie podzemných elektrických vedenĺ nízkeho a vysokého napätia, ,
vstup' prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za ým
účelomoprávneným z
vecného bremena, uŽívanie, prevádzkovanie, údrŽbu, opravy' úpravy, rekonštrukcie, preložky, modernizácie a
akékolVek iné stavebné úpravy podzemných elektrických vedenĺ nízkeho a vysokého napätiaa vstup, prechod
a prejazd peši , m
otorovýmĺ a nemotorovými dopravnými prostľiedkami, strojmi a mechanizmami za ým účelomoprávneným z
vecného bremena, podl'a Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena v 4092t2o'l4 zo dňa 8.12'2014 a
Dohody o zmene vzájomných
práv a povinnosti oprávneného a povinného z vecného bremena v 321712015
Na pozemky registľa G parc. č' 2062130,2062182: Vecné bremeno v prospech Západoslovenská distribučná a.s.
lCo : 3636ĺ 5ĺ 8, Culenova 6, 816 47 Bratislava, spočĺvajúcev povinnosti povinného strpiet' na zat'aženým
pozemkoch v rozsahu v
yznačenom v GP č. 7l2o14: zriadenie, uIoženie podzemných elektrických vedení nĺzkeho a vysokého napätia, ,
vstup' prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými prostriedkami' stľojmi a mechanizmami za ým
účelomoprávneným z
vecného bľemena, uŽĺvanie, prevádzkovanie, údžbu,opravy' úpravy, rekonštrukcie, preložky, modeľnizácie a
akékolVek iné stavebné úpravy podzemných elektrických vedeni nĺzkeho a vysokého napätia a vstup, pľechod
aprejazd peši, m
otorovými a nemotorovými dopravnými pľostriedkami, stľojmi a mechanizmami za ým účelomoprávneným z
vecného bremena, podlh Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadenĺ vecného bremena v 4092t2o14 zo dňa 8.12'2014 a
Dohody o zmene vzájomných
práv a povinnostĺ oprávneného a povinného z vecného bremena v 3217l2o15
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 130/2015 podl'a Zmluvy o zriadenĺ vecných
bremien v 116912015 z 13.5.2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lČo 36 361 5í 8.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podľa Zmluvy o zriadenĺ vecných bremien V 1í69/20'l5 z13.5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. Ico 36 36,1 5í8.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. í30/2015 podl'a Zmluvy o zriadeni vecných
bremien V'l169/2015 z13.5.2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lČo 36 361 5í8'
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zľiadenĺvecných bremien V 1í69/2015 z13'5.2015 v prospech
oprávneného ZápadosIovenská distribučná, a.s' lco 36 36ĺ 5í8.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 13012015 podl'a Zmluvy o zriadenĺ vecných
bremien V 1 169/20'15 z 13.5.2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 36í 5'l8.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadenĺ vecných bremien v 'l16912015 z 13.5.20'15 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 361 5,l8.

!nformatĺvny výpis
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Udaje platne

k. 12.11.2019 18:00

Vecné bremeno in rem spočĺvajúcev povinnosti stľpieťuloženie inžinierských sietí (elektrické rozvody)' ich
prevádzku a údrŽbu v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.9/2015 a vecné bremeno na celé zat'aŽené
nehnutel'nostĺ - v
stup prechod a pľejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelomvýkonu povolenej činnosti v prospech oprávneného: Ľuboš Paxian r. Paxian, bytom
Kupeckého 10ĺ' Pezinok a
Erika Paxianová, bytom Kubeckého í0í,Pezinok ako aj každodobých vlastnĺkov parc.č. 2062118 a2o62ĺ25 na
základe Zmluvy o zriadeni vecného bremena v 767I2o15 zo dňa 12.5.2015.
Vecné bremeno in rem spočĺvajúcev povinnosti strpieť uloženie inžinierských sietĺ (elektrické rozvody}' ich
prevádzku a údržbuv ľozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.9/20í5a vecné bremeno na celé zat'ažené
nehnutel'nosti - v
stup prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopľavnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelomvýkonu povolenej činnostĺv prospech oprávneného: Ľuboš Paxian r. Paxian' bytom
Kupeckého í0í,Pezinok a
Erika Paxianová, bytom Kubeckého 10í, Pezinok ako aj každodobých vlastnĺkov parc.č. 2062118 a2062125 na
zákIade Zmluvy o zriadení vecného bremena v 767l20'l5 zo dňa '12.5.2015.
Vecné bremeno in rem spočĺvajúcev povinnosti strpiet'uloŽenie inžinierských sietĺ (elektrické rozvody)' ich
prevádzku a údržbuv rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 9/2015 a vecné bremeno na ce!é zaťažené
nehnutel'nosti - v
stup prechod a preiazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelomvýkonu povolenej činnosti v prospech oprávneného: Ľuboš Paxian r. Paxian, bytom
Kupeckého 101' Pezinok a
Erika Paxianová, bytom Kubeckého 10í, Pezinok ako aj každodobých vlastníkov parc'č. 2062118 a 2062125 na
základe Zmluvy o zriadeni vecného bremena v 767l2o15 zo dňa 12.5.20'15'
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č' í30/20ĺ5podlh Zmluvy o zriadenĺ vecných
bremien v 'l169t2o15 z 13.5.2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v cel
om íozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadenĺ vecných bremien V 1169/2015 z13.5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 361 5í8'
Vecné bremeno v prospech VlsTA real, s.r.o'' lco 35 865 o4'| spočivajúce v povinnosti vlastníkov bytov a
nebytových priestorov bezodplatne strpieť umiestnenie a prevádzku reklamných zariadenĺ na fasáde bytového
domu v rozsahu špecifi
kovanom v pľíloheč. 1 zmluvy o zľiadenĺ vecného bremena, podl'a rozhodnutia o povolenĺ vkladu č. V
331712015 zo dňa 28.8'2o'l5.
77 Vecné bremeno v prospech VlsTA rea!, s'ľ.o., lčo 35 865 04í spočivajúcev povinnosti vlastnĺkov bytov a
nebytových priestorov bezodplatne strpiet'umĺestnenie a prevádzku reklamných zariadení na fasáde bytového
domu v rozsahu špecifi
kovanom v prĺlohe č' í zmluvy o zriadeni vecného bremena, podlh rozhodnutia o povolení vkladu č. V
77

3317l2o15 zo dňa 28.8.2015.

lné údaje:
Bez zápisu'

Poznámka:
Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje v

Čnsn c:ŤeaCHY bez

uvedenia parcelného čÍslaalebo poradového číslavlastnÍka alebo inej oprávnenej

osobysa týkajú všetkých nehnutel'nostĺ a všetkých vlastnĺkov a iných oprávnených osib na liste vlastníctva.

lnformatĺvny výpis
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Udaje platné k: 12.11.2019

í8:00

Úrad geodézie, kartografie a katastľa Slovenskej republiky

vÝpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTĺ
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Pezinok

Obec: PEZINOK
Katastrálne Územie: Pezĺnok

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia;

13.11.2019
14:.41:.17

člnsročľÝyŕpls z LlsTU VLAsTNĺcTVA č. 11622

ČnsŤ,c: MAJETKIVA PIDSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné čísloVýmera v m2 Druh

20621185

'l2

pozemku

zastavaná plocha a

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

nádvorie

22

'|

Legenda:

Spósob využívania pozemku:
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelovákomunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

ČnsŤs:VLAsTNĺCIA tNÉIPRÁVNENE osoBy
Por' čísloPriezvisko, meno (názov), rodné priezvisko,
miesto trualého pobýu (sÍdlo) vlastnika

Účastník právneho

vzt'ahu:

dátum narodenia, rodné čislo 0čq a Spoluvlastnícky podiet

Vlastnik

1 Bratislavský samosprávny
SK

kraj, Sabinovská 16, Bratislava,

Psč 82o

05,

'l /

1

tčo:
Titul

nadobudnutia

Kúpna zmIuva V 3091/20í7 z'l4.7.2o17

ČĺsŤC: Ťnacuv
Por'č.:

Vecné bremeno in peľsonam v rozsahu vyznačenom v GP č. 13ol2o15 podlä Zmluvy o zrladení vecných
bľemien v 1í69/2015 z 13.5.2015 v pľospech oprávneného ZápadosIovenská

distribučná, a.s. lCo 36 36{ 5'l8.

Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadení vecných bremien V 1169/2015 z 13.5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. Ico 36 361 518.
lné údaje:

Bez zápisu.
Poznámka:
Bez zápisu

Vysvetlenie: údaje v Čnsn c:ŤnaCHY bez uvedenia parcelného čĺslaalebo poradového číslavtastnÍka alebo inej oprávnenej
osobysa týkajú všetlcých nehnutel'ností a všetkych vlastnĺkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.

lnformatívny výpis
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Údaje platne k:

ĺ2.íí.20ĺ918:00

karpatský ateliér s . r . o

Moyzesova 12, Pezinok, Tel. 0903 750 650, www.kaat.sk

STR. 1/2

architektúra . design . nehnuteľnosti

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
p. Gabriela Korčáková

Predajnosť 4-izbových bytov v rôznych lokalitách mesta Pezinok
Porovnanie predajnosti bolo vypracované na základe požiadavky o spoluprácu pri predaji dvoch
4-izbových bytov v meste Pezinok, ktoré sú vlastníctve BSK. Do porovnania boli zaradené iba relevantné
nehnuteľnosti z ponuky realitných portálov v podobnom vyhotovení a vybavení, aké majú ponúkané byty.
Naša spoločnosť je autorom a zhotoviteľom viacerých developerských projektov v meste Pezinok
medzi ktoré patrí aj projekt Silvanium 2, v ktorom sa nachádzajú aj 4-izbové byty BSK. Návrh predajnej
ceny týchto bytov vychádza zo znalosti tohto projektu a zo znalosti trhu s bytmi v rámci mesta Pezinok.
Popísané lokality sú zoradené zostupne podľa záujmu kupujúcich a jej popularity. Ceny bytov sú na 80%
ovplyvnené výmerou bytu (m2), vekom stavby (novostavba 0-5 rokov) a vybavenosťou (výťah, parkovacie
miesto, komora, bezbariérovosť). Do porovnania boli preto zaradené aj byty 3 izbové s podobnou výmerou.
Ku porovnaniu prikladám aj návrh „Zmluvy o sprostredkovaní“ so zapracovanými požiadavkami z nášho
spoločného stretnutia (Príloha č.1).
POPIS BYTOV VO VLASTNÍCTVE BSK Silvanium 2:
4 izbový byt (F35, č. 44) 86 m2, 2. poschodie, štandardné vybavenie bytu v hodnote (6300 Eur s DPH),
komora ku bytu 2,23 m2 na 0. Poschodí, (nadobúdacia cena spolu 141.990.- Eur)
4 izbový byt (F45) 86 m2, 4. poschodie, štandardné vybavenie bytu v hodnote (6300 Eur s DPH),
komora ku bytu na 0. Poschodí a 1 ks vonkajšie parkovacie miesto č. 45, (nadobúdacia cena spolu 141.991.Eur). Rozsah navrhovanej cena pre predaj bytu F35: 152.000,- až 156.000,- Eur, F45: 154.000,- až
158.000,- Eur.

Dátum: 6.11.2019

S pozdravom, Ivan Milko

Kontakt: Karpatský ateliér s.r.o.
Moyzesova 12, 902 01 Pezinok
Ing. Ivan Milko,
0903-750 650, milko@kaat.sk

karpatský ateliér s . r . o

Moyzesova 12, Pezinok, Tel. 0903 750 650, www.kaat.sk

STR. 2/2

architektúra . design . nehnuteľnosti

LOKALITY V RÁMCI MESTA PEZINOK:
Parametre: Výmera bytu cca. 85 m2, 3 až 4 izby, výťah, novostavba, pivnica alebo komora,
Holobyt: Bez podláh, dverí, bez obkladov, bez dlažieb a sanity, iba pripojenia sietí
Štandard: Podlahy, interiérové dvere, kúpeľňa a WC, bez kuchyne a bez svietidiel
Zariadený: štandard + kuchyňa, skrine, spotrebiče a svietidlá a pod.
1. Centrum mesta
3-izb. byt 90, m2 Ulica: Mladoboleslavská, 269.900 €, zariadený
4-izb. byt 112, m2 Ulica: Hollého, 177.000 €, zariadený

2. Sídlisko „Za hradbami“, Sídlisko „Muškát“
-

3-izb.
3-izb.
3-izb.
4-izb.
3-izb.
4-izb.
4-izb.
4-izb.

byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt
byt

79, m2 Ulica: Muškátová, 143.644 €,
90, m2 Ulica: Muškátová, 140.819 €,
85 m2 Sídlisko Muškát, 167.235 €,
115, m2 Ulica: Muškátová, 182.900 €, zariadený
85,60,m2 Ulica: Muškátová, 159.673 €, v štandarde, rozostavaná stavba
99,01, m2 Ulica: Muškátová, 168.873 €, zariadený
100, m2 Ulica: Muškátová, 178.000 €, v štandarde
96,00, m2 Ulica: Muškátová, 150.000 €, zariadený

3. Sídlisko „Juh“, „Starý dvor“, „Sídlisko „Sever“, „Za dráhou“
3-izb. byt 80,73 m2, Ulica: Obrancov mieru, 160.000 €, podkrovie, štandard, spotrebiče.
3-izb. byt 88, m2 Ulica: Bratislavská, 189.985 €, štandard,
3-izb. byt 82,87, m2 Ulica: Za dráhou, 143.000 €, zariadený + parking, bez výťahu
4-izb. byt 95,80, m2 Ulica: Suvorovová, 123.000 €, starý byt v panelovom dome

4. Satelitné lokality „Dubový vŕšok“, „Cajla“, miestna časť Grinava
4-izb. byt 117 m2 Ulica: v blízkosti vinice, 218.000 € v štandarde
3-izb. byt 88,04 m2 Ulica: Obchodná, 163.573 € v štandarde
3-izb. byt 90 m2 Miestna časť Cajla, 174.900 €, zariadený byt so záhradkou

Odhadovaný celkový počet 4 izbových bytov na predaj PK-november 2019: 14 kusov.
V porovnaní s ponukou 3 izbových alebo 2 izbových bytov je to veľmi malá ponuka.
S prihliadnutím na skutočnosť, že ponúkané 4-izbové byty majú väčšie výmery a tým aj vyššie
ceny ale neovplyvňuje skutočnosť že úžitková hodnota 4-izbového bytu spočíva v počte izieb
a preto sa redukujú výmery bytov vo všeobecnosti.
Vypracoval: Ing. Ivan Milko, 6.11.2019
Karpatský ateliér, s.r.o.
Príloha č.1 : Návrh „Zmluvy o sprostrekovaní predaja nehnuteľností“

