
Vlastník pôvodného pozemku (č.20)
Beňa Cyril

Os. č. vlastníka (č.21)
3

číslo parcely 
pôvodného 

stavu

kód 
pôv. 
parc.

výmera parcely v m²

podľa 
katastra

v obvode 
projektu

druh pozemku

podľa 
pôv.

komis. 
odsúhl.

číslo grafického 
výstupu č. LV

č. PKV 
alebo 
iného 

dokladu

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota pôv. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 19 35 36 27 28 29 30 31
1673/2 2  4541  2358 2 8 2217 1 2  14 289,48 3 3 1/49  48,12  291,622

(40) - poznámka:PKV 52 pre parcely  reg. E KN 1673/1 1673/2 2054

(25) - (24) - SPR: 20-Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ:81715, Slovenská republika
(34) - ťarcha:"Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 290/2016 na pozemku s parcel. 
číslom "E" 1673/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 2x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely a linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3202/16 č.z. 302/16

Počet: 1 Spolu:  48,12  291,622

kód pôv. parc.: 1-register C katastra, 2-register E katastra, 3-pozemková kniha, 4-iné listiny, 5-iné operáty

druh pozemku: 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

obec

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV SMOLINSKE_JPUSmolinské(856801) Str.1

Obec:

Okres:

Kraj:

Smolinské (504823)

Senica (205)

Trnavský (2)
VÝPIS Z REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU

Vyhotovil:Ing. Vladimír Nemec

Adresa:  Lieskové 449 , Cerová, PSČ:90633

Dátum: 09.02.2017



Vlastník pôvodného pozemku (č.20)
Beňa Viktor

Os. č. vlastníka (č.21)
4

číslo parcely 
pôvodného 

stavu

kód 
pôv. 
parc.

výmera parcely v m²

podľa 
katastra

v obvode 
projektu

druh pozemku

podľa 
pôv.

komis. 
odsúhl.

číslo grafického 
výstupu č. LV

č. PKV 
alebo 
iného 

dokladu

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota pôv. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 19 35 36 27 28 29 30 31
1673/2 2  4541  2358 2 8 2217 1 2  14 289,48 3 3 1/49  48,12  291,622

(40) - poznámka:PKV 52 pre parcely  reg. E KN 1673/1 1673/2 2054

(25) - (24) - SPR: 20-Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ:81715, Slovenská republika
(34) - ťarcha:"Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 290/2016 na pozemku s parcel. 
číslom "E" 1673/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 2x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely a linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3202/16 č.z. 302/16

Počet: 1 Spolu:  48,12  291,622

kód pôv. parc.: 1-register C katastra, 2-register E katastra, 3-pozemková kniha, 4-iné listiny, 5-iné operáty

druh pozemku: 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

obec

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV SMOLINSKE_JPUSmolinské(856801) Str.2

Obec:

Okres:

Kraj:

Smolinské (504823)

Senica (205)

Trnavský (2)
VÝPIS Z REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU

Vyhotovil:Ing. Vladimír Nemec

Adresa:  Lieskové 449 , Cerová, PSČ:90633

Dátum: 09.02.2017



Vlastník pôvodného pozemku (č.20)
Buraj Milan, r. Buraj

Os. č. vlastníka (č.21)
7

číslo parcely 
pôvodného 

stavu

kód 
pôv. 
parc.

výmera parcely v m²

podľa 
katastra

v obvode 
projektu

druh pozemku

podľa 
pôv.

komis. 
odsúhl.

číslo grafického 
výstupu č. LV

č. PKV 
alebo 
iného 

dokladu

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota pôv. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 19 35 36 27 28 29 30 31
1674/2 2  3558  2329 2 8 2638 1 2  14 113,74 3 3 1/56  41,59  252,031

(40) - poznámka:PKV 561 pre parcely  reg. E KN 1674/1 1674/2 2089/1 2089/3 2682

(25) - (24) - SPR: 20-Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ:81715, Slovenská republika
(34) - ťarcha:"Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 290/2016 na pozemku s parcel. 
číslom "E" 1674/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 2x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely a linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3202/16 č.z. 302/16

Počet: 1 Spolu:  41,59  252,031

kód pôv. parc.: 1-register C katastra, 2-register E katastra, 3-pozemková kniha, 4-iné listiny, 5-iné operáty

druh pozemku: 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

obec

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV SMOLINSKE_JPUSmolinské(856801) Str.3

Obec:

Okres:

Kraj:

Smolinské (504823)

Senica (205)

Trnavský (2)
VÝPIS Z REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU

Vyhotovil:Ing. Vladimír Nemec

Adresa:  Lieskové 449 , Cerová, PSČ:90633

Dátum: 09.02.2017



Vlastník pôvodného pozemku (č.20)
Burajová Emília, r. Štecová

Os. č. vlastníka (č.21)
8

číslo parcely 
pôvodného 

stavu

kód 
pôv. 
parc.

výmera parcely v m²

podľa 
katastra

v obvode 
projektu

druh pozemku

podľa 
pôv.

komis. 
odsúhl.

číslo grafického 
výstupu č. LV

č. PKV 
alebo 
iného 

dokladu

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota pôv. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 19 35 36 27 28 29 30 31
1674/2 2  3558  2329 2 8 2638 1 2  14 113,74 3 3 1/14  166,36 1 008,124

(40) - poznámka:PKV 561 pre parcely  reg. E KN 1674/1 1674/2 2089/1 2089/3 2682

(25) - (24) - SPR: 20-Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ:81715, Slovenská republika
(34) - ťarcha:"Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 290/2016 na pozemku s parcel. 
číslom "E" 1674/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 2x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely a linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3202/16 č.z. 302/16

Počet: 1 Spolu:  166,36 1 008,124

kód pôv. parc.: 1-register C katastra, 2-register E katastra, 3-pozemková kniha, 4-iné listiny, 5-iné operáty

druh pozemku: 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

obec

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV SMOLINSKE_JPUSmolinské(856801) Str.4

Obec:

Okres:

Kraj:

Smolinské (504823)

Senica (205)

Trnavský (2)
VÝPIS Z REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU

Vyhotovil:Ing. Vladimír Nemec

Adresa:  Lieskové 449 , Cerová, PSČ:90633

Dátum: 09.02.2017



Vlastník pôvodného pozemku (č.20)
Prochácková Jozefína, r. Štecová

Os. č. vlastníka (č.21)
17

číslo parcely 
pôvodného 

stavu

kód 
pôv. 
parc.

výmera parcely v m²

podľa 
katastra

v obvode 
projektu

druh pozemku

podľa 
pôv.

komis. 
odsúhl.

číslo grafického 
výstupu č. LV

č. PKV 
alebo 
iného 

dokladu

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota pôv. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 19 35 36 27 28 29 30 31
1674/2 2  3558  2329 2 8 2638 1 2  14 113,74 3 3 1/14  166,36 1 008,124

(40) - poznámka:PKV 561 pre parcely  reg. E KN 1674/1 1674/2 2089/1 2089/3 2682

(25) - (24) - SPR: 20-Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ:81715, Slovenská republika
(34) - ťarcha:"Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 290/2016 na pozemku s parcel. 
číslom "E" 1674/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 2x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely a linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3202/16 č.z. 302/16

3 3 2/56  83,18  504,062

(40) - poznámka:PKV 561 pre parcely  reg. E KN 1674/1 1674/2 2089/1 2089/3 2682

(25) - (24) - SPR: 20-Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ:81715, Slovenská republika
(34) - ťarcha:"Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 290/2016 na pozemku s parcel. 
číslom "E" 1674/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 2x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely a linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3202/16 č.z. 302/16

Počet: 1 Spolu:  249,54 1 512,186

kód pôv. parc.: 1-register C katastra, 2-register E katastra, 3-pozemková kniha, 4-iné listiny, 5-iné operáty

druh pozemku: 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

obec

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV SMOLINSKE_JPUSmolinské(856801) Str.5

Obec:

Okres:

Kraj:

Smolinské (504823)

Senica (205)

Trnavský (2)
VÝPIS Z REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU

Vyhotovil:Ing. Vladimír Nemec

Adresa:  Lieskové 449 , Cerová, PSČ:90633

Dátum: 09.02.2017



Vlastník pôvodného pozemku (č.20)
Serdahelyová Rozália, r. Beňová

Os. č. vlastníka (č.21)
18

číslo parcely 
pôvodného 

stavu

kód 
pôv. 
parc.

výmera parcely v m²

podľa 
katastra

v obvode 
projektu

druh pozemku

podľa 
pôv.

komis. 
odsúhl.

číslo grafického 
výstupu č. LV

č. PKV 
alebo 
iného 

dokladu

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota pôv. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 19 35 36 27 28 29 30 31
1673/2 2  4541  2358 2 8 2217 1 2  14 289,48 3 3 1/49  48,12  291,622

(40) - poznámka:PKV 52 pre parcely  reg. E KN 1673/1 1673/2 2054

(25) - (24) - SPR: 20-Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ:81715, Slovenská republika
(34) - ťarcha:"Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 290/2016 na pozemku s parcel. 
číslom "E" 1673/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 2x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely a linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3202/16 č.z. 302/16

Počet: 1 Spolu:  48,12  291,622

kód pôv. parc.: 1-register C katastra, 2-register E katastra, 3-pozemková kniha, 4-iné listiny, 5-iné operáty

druh pozemku: 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

obec

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV SMOLINSKE_JPUSmolinské(856801) Str.6

Obec:

Okres:

Kraj:

Smolinské (504823)

Senica (205)

Trnavský (2)
VÝPIS Z REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU

Vyhotovil:Ing. Vladimír Nemec

Adresa:  Lieskové 449 , Cerová, PSČ:90633

Dátum: 09.02.2017



Vlastník pôvodného pozemku (č.20)
Štec Ján

Os. č. vlastníka (č.21)
21

číslo parcely 
pôvodného 

stavu

kód 
pôv. 
parc.

výmera parcely v m²

podľa 
katastra

v obvode 
projektu

druh pozemku

podľa 
pôv.

komis. 
odsúhl.

číslo grafického 
výstupu č. LV

č. PKV 
alebo 
iného 

dokladu

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota pôv. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 19 35 36 27 28 29 30 31
1674/2 2  3558  2329 2 8 2638 1 2  14 113,74 3 3 1/4  582,25 3 528,435

(40) - poznámka:PKV 561 pre parcely  reg. E KN 1674/1 1674/2 2089/1 2089/3 2682

(25) - (24) - SPR: 20-Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ:81715, Slovenská republika
(34) - ťarcha:"Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 290/2016 na pozemku s parcel. 
číslom "E" 1674/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 2x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely a linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3202/16 č.z. 302/16

Počet: 1 Spolu:  582,25 3 528,435

kód pôv. parc.: 1-register C katastra, 2-register E katastra, 3-pozemková kniha, 4-iné listiny, 5-iné operáty

druh pozemku: 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

obec

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV SMOLINSKE_JPUSmolinské(856801) Str.7

Obec:

Okres:

Kraj:

Smolinské (504823)

Senica (205)

Trnavský (2)
VÝPIS Z REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU

Vyhotovil:Ing. Vladimír Nemec

Adresa:  Lieskové 449 , Cerová, PSČ:90633

Dátum: 09.02.2017



Vlastník pôvodného pozemku (č.20)
Štec Ladislav-Antonín

Os. č. vlastníka (č.21)
23

číslo parcely 
pôvodného 

stavu

kód 
pôv. 
parc.

výmera parcely v m²

podľa 
katastra

v obvode 
projektu

druh pozemku

podľa 
pôv.

komis. 
odsúhl.

číslo grafického 
výstupu č. LV

č. PKV 
alebo 
iného 

dokladu

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota pôv. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 19 35 36 27 28 29 30 31
1674/2 2  3558  2329 2 8 2638 1 2  14 113,74 3 3 2/56  83,18  504,062

(40) - poznámka:PKV 561 pre parcely  reg. E KN 1674/1 1674/2 2089/1 2089/3 2682

(25) - (24) - SPR: 20-Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ:81715, Slovenská republika
(34) - ťarcha:"Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 290/2016 na pozemku s parcel. 
číslom "E" 1674/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 2x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely a linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3202/16 č.z. 302/16

Počet: 1 Spolu:  83,18  504,062

kód pôv. parc.: 1-register C katastra, 2-register E katastra, 3-pozemková kniha, 4-iné listiny, 5-iné operáty

druh pozemku: 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

obec

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV SMOLINSKE_JPUSmolinské(856801) Str.8

Obec:

Okres:

Kraj:

Smolinské (504823)

Senica (205)

Trnavský (2)
VÝPIS Z REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU

Vyhotovil:Ing. Vladimír Nemec

Adresa:  Lieskové 449 , Cerová, PSČ:90633

Dátum: 09.02.2017



Vlastník pôvodného pozemku (č.20)
Štec Viktor

Os. č. vlastníka (č.21)
24

číslo parcely 
pôvodného 

stavu

kód 
pôv. 
parc.

výmera parcely v m²

podľa 
katastra

v obvode 
projektu

druh pozemku

podľa 
pôv.

komis. 
odsúhl.

číslo grafického 
výstupu č. LV

č. PKV 
alebo 
iného 

dokladu

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota pôv. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 19 35 36 27 28 29 30 31
1674/2 2  3558  2329 2 8 2638 1 2  14 113,74 3 3 1/14  166,36 1 008,124

(40) - poznámka:PKV 561 pre parcely  reg. E KN 1674/1 1674/2 2089/1 2089/3 2682

(25) - (24) - SPR: 20-Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ:81715, Slovenská republika
(34) - ťarcha:"Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 290/2016 na pozemku s parcel. 
číslom "E" 1674/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 2x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely a linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3202/16 č.z. 302/16

3 3 2/56  83,18  504,062

(40) - poznámka:PKV 561 pre parcely  reg. E KN 1674/1 1674/2 2089/1 2089/3 2682

(25) - (24) - SPR: 20-Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ:81715, Slovenská republika
(34) - ťarcha:"Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 290/2016 na pozemku s parcel. 
číslom "E" 1674/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 2x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely a linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3202/16 č.z. 302/16

Počet: 1 Spolu:  249,54 1 512,186

kód pôv. parc.: 1-register C katastra, 2-register E katastra, 3-pozemková kniha, 4-iné listiny, 5-iné operáty

druh pozemku: 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

obec

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV SMOLINSKE_JPUSmolinské(856801) Str.9

Obec:

Okres:

Kraj:

Smolinské (504823)

Senica (205)

Trnavský (2)
VÝPIS Z REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU

Vyhotovil:Ing. Vladimír Nemec

Adresa:  Lieskové 449 , Cerová, PSČ:90633

Dátum: 09.02.2017



Vlastník pôvodného pozemku (č.20)
Štecová Hermína

Os. č. vlastníka (č.21)
25

číslo parcely 
pôvodného 

stavu

kód 
pôv. 
parc.

výmera parcely v m²

podľa 
katastra

v obvode 
projektu

druh pozemku

podľa 
pôv.

komis. 
odsúhl.

číslo grafického 
výstupu č. LV

č. PKV 
alebo 
iného 

dokladu

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota pôv. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 19 35 36 27 28 29 30 31
1674/2 2  3558  2329 2 8 2638 1 2  14 113,74 3 3 1/14  166,36 1 008,124

(40) - poznámka:PKV 561 pre parcely  reg. E KN 1674/1 1674/2 2089/1 2089/3 2682

(25) - (24) - SPR: 20-Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ:81715, Slovenská republika
(34) - ťarcha:"Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 290/2016 na pozemku s parcel. 
číslom "E" 1674/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 2x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely a linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3202/16 č.z. 302/16

Počet: 1 Spolu:  166,36 1 008,124

kód pôv. parc.: 1-register C katastra, 2-register E katastra, 3-pozemková kniha, 4-iné listiny, 5-iné operáty

druh pozemku: 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

obec

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV SMOLINSKE_JPUSmolinské(856801) Str.10

Obec:

Okres:

Kraj:

Smolinské (504823)

Senica (205)

Trnavský (2)
VÝPIS Z REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU

Vyhotovil:Ing. Vladimír Nemec

Adresa:  Lieskové 449 , Cerová, PSČ:90633

Dátum: 09.02.2017



Vlastník pôvodného pozemku (č.20)
Štecová Zuzana, r. Ružičková

Os. č. vlastníka (č.21)
26

číslo parcely 
pôvodného 

stavu

kód 
pôv. 
parc.

výmera parcely v m²

podľa 
katastra

v obvode 
projektu

druh pozemku

podľa 
pôv.

komis. 
odsúhl.

číslo grafického 
výstupu č. LV

č. PKV 
alebo 
iného 

dokladu

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota pôv. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 19 35 36 27 28 29 30 31
1674/2 2  3558  2329 2 8 2638 1 2  14 113,74 3 3 1/4  582,25 3 528,435

(40) - poznámka:PKV 561 pre parcely  reg. E KN 1674/1 1674/2 2089/1 2089/3 2682

(25) - (24) - SPR: 20-Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ:81715, Slovenská republika
(34) - ťarcha:"Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 290/2016 na pozemku s parcel. 
číslom "E" 1674/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 2x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely a linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3202/16 č.z. 302/16

Počet: 1 Spolu:  582,25 3 528,435

kód pôv. parc.: 1-register C katastra, 2-register E katastra, 3-pozemková kniha, 4-iné listiny, 5-iné operáty

druh pozemku: 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

obec

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV SMOLINSKE_JPUSmolinské(856801) Str.11

Obec:

Okres:

Kraj:

Smolinské (504823)

Senica (205)

Trnavský (2)
VÝPIS Z REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU

Vyhotovil:Ing. Vladimír Nemec

Adresa:  Lieskové 449 , Cerová, PSČ:90633

Dátum: 09.02.2017


