
Informatívny výpis Údaje platné k: 25.11.2021 18:001/11

3555
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

  761/  1
  761/ 21
  761/106
  761/118

  761/130
  761/197
  761/212

  761/213

  761/214

  761/215

  761/216

  761/217

  761/218

  761/219

  761/221

  761/223

  761/224
  761/226
  761/233
  761/234
  761/235

  761/240
  761/256
  761/259
  761/277
  761/289
  761/291
  761/292
  761/313
  761/371
  761/493
  761/580
  761/581

Parcelné číslo
65226
24177

1962
189

29
5870
7856

101

8157

7367

10542

7681

7039

3038

615

1119

4969
3835
2057
2238

840

10759
4268

310
1738

357
626
136

2805
2606
2752

25282
15144

Výmera v m2
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

Druh pozemku
18
17
17
18

17
18
18

18

18

18

22

18

18

18

22

18

18
18
18
18
18

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Spôsob využ. p.
2
2
2
2

2
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Umiest. pozemku Právny vzťah

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Vytvorené cez katastrálny portál
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

26.11.2021
09:51:14

Okres:
Obec:
Katastrálne územie:

DUBNICA NAD VÁHOM
Ilava

Prejta

Druh ch.n.

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3134/2021

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3134/2021

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3134/2021

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3134/2021

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3134/2021

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3134/2021

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3134/2021

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3134/2021

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3134/2021

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3134/2021

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3134/2021

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3134/2021
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Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Súpisné číslo

  761/ 21
  761/130

na parcele číslo

1
20

Druh stavby

hala DS 37
DC 25 vrátnica

Popis stavby
Stavby

1

Por. číslo

DMD GROUP, a.s., Lieskovec 575/25, Dubnica nad Váhom, PSČ 018 41,
SR

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

IČO : 36297194

1 1

Spoluvlastnícky podiel
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Kúpna zmluva V 234/2005.-43/2005
Kúpna zmluva V 651/2005.-50/2005
Kúpna zmluva V 1252/2005.- 116/2005
Kúpna zmluva V 1817/2006.-153/2006
Osvedčenie N 36/08, NZ 8334/08, NCRIs 8278/08 - Z 560/2008.-48/2008
Žiadosť o zápis geometrického plánu č. 14/2011 zo dňa 16.3.2011 - R 84/2011.- 75/2011
Kúpna zmluva V 2107/2011.- 173/2011
Kúpna zmluva V 2108/2011.- 174/2011
Kúpna zmluva V 84/2012.-24/2012
Žiadosť o zápis geometrického plánu č. 82/2011 zo dňa 21.11.2011 - R 332/2011.- 28/2012
Rozhodnutie o odstránení stavby č. 1725/2012 zo dňa 2.2.2012 - Z 832/2012.- 66/2012
Oznámenie o zmene sídla spoločnosti - R 13/2014.-34/2014
Dohoda o zrušení vecného bremena - V-1204/2020.-110/2020

Legenda:

 / 

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 

Druh ch.n.
Spôsob využívania pozemku:

Umiestnenie pozemku:

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
18 - Pozemok, na ktorom je dvor

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Druh ch.n. Umiest. stavby

1
1

Legenda:
Druh stavby:

Kód umiestnenia stavby:

20 - Iná budova
1 - Priemyselná budova

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

VlastníkÚčastník právneho vzťahu:
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Por.č.:

Vecné bremeno na priznanie práva uloženia inžinierských sieti na KN p.č. 761/217 v prospech FIMAD s.r.o.
Dulov - V 1773/2004.- 136/2004, V 651/2005.- 50/2005
Vecné bremeno v prospech vlastníka nehnuteľnosti KN p.č.761/5, 761/90, 761/91, 761/124, 761/133, 761/134,
761/135, 761/136 spočívajúce v práve prechodu peši, osobnými i nákladnými vozidlami vrátane zamenstnancov
a obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216,
761/421, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221, 761/223 pričom vecné bremeno bude zo strany povinného zrušené,
ak vlastník nehnuteľnosti KN p.č.761/5, 761/90, 761/91, 761/124, 761/133, 761/134, 761/135, 761/136 neuzatvorí
Zmluvu o poskytnutí priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 1368/2004.-98/2004, V 651/2005.- 50/2005, V
332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.3747/8, 3747/9, 3747/62, 3747/90,
3747/91 v kat.úz.Dubnica n/V, pričom vecné bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník
nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 1912/2004.-150/2004,
V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.3747/46, 3747/47, 3747/48,
3747/49, 3747/92, 3747/162 nachádzajúcich sa v kat.úz.Dubnica nad Váhom, pričom vecné bremeno bude zo
strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí priestorov k výkonu
vlastníckeho práva - V 1915/2004.-154/2004, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223, 761/306 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.761/47 nachádzajúcich
sa v kat.úz.Prejta, pričom vecné bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností
neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 1914/2004.-155/2004, V 651/2005.-
50/2005, V 2409/2005.- 216/2005, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223, 761/481 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.761/45, 761/46, 761/152,
761/178, pričom vecné bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí
Zmluvu o poskytnutí priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 1919/2004.- 156/2004, V 651/2005.- 50/2005, V
332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.761/23, 761/75, 761/76, 761/77,
761/80, 761/144, 761/146, 761/148, 761/164, 761/385 pričom vecné bremeno bude zo strany povinného zrušené,
ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V
1961/2004.- 158/2004, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007, V 345/2007.- 47/2007, R 84/2011.- 75/2011, V
657/2011.-83/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.761/78, 761/145 pričom vecné
bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí
priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 1963/2004.- 159/2004, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007, R
84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.3747/61, 3747/161 v k.ú. Dubnica
nad Váhom, pričom vecné bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí
Zmluvu o poskytnutí priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 1962/2004.- 160/2004, V 651/2005.- 50/2005, V
332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.761/12, 761/13, 761/19, 761/79,
761/150 nachádzajúci sa v k.ú.Prejta a KN p.č.3747/3, 3747/5, 3747/39 v k.ú. Dubnica nad Váhom, pričom vecné
bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí
priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 1956/2004.- 161/2004, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007, R
84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.761/103, pričom vecné bremeno
bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí priestorov k
výkonu vlastníckeho práva - V 1957/2004.- 162/2004, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.-
75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.761/121, 761/141, 761/142,
pričom vecné bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o
poskytnutí priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 1958/2004.- 163/2004, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.-
49/2007, R 84/2011.- 75/2011

ČASŤ C: ŤARCHY
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Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.3747/64, 3747/69, 3747/84,
3747/108 v k.ú.Dubnica n/V, pričom vecné bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník
nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 1964/2004.-166/2004,
V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.761/22, 761/38, 761/39, 761/40,
761/165, 761/166, 761/172, pričom vecné bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník
nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 1990/2004.-
170/2004,V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.761/115, 761/116, pričom vecné
bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí
priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 1991/2004.- 172/2004, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007,
84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.3747/32 v kat.úz.Dubnica n/V,
pričom vecné bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o
poskytnutí priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 2035/2004.- 177/2004, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.-
49/2007, 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.3747/26, 3747/27, 3747/28,
3747/29, 3747/30, 3747/80, 3747/81, 3747/82 v kat.úz.Dubnica n/V, pričom vecné bremeno bude zo strany
povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí priestorov k výkonu
vlastníckeho práva - V 2036/2004.- 178/2004,V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.761/86, 761/175, pričom vecné
bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí
priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 2037/2004.- 179/2004, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007, R
84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane zamestnancov a
obchodných partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.3747/42, 3747/102, 3747/114 z
kat.úz.Dubnica n/V, pričom vecné bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností
neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 2089/2004.-180/2004, V 651/2005.-
50/2005, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými vozidlami vrátane zamestnancov a obchodných
partnerov cez nehnuteľnosti KN p.č.761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218,
761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.3747/43, 3747/100 z kat.úz.Dubnica n/V,
pričom vecné bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o
poskytnutí priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 2256/2004.- 185/2004, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.-
49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými vozidlami vrátane zamestnancov a obchodných
partnerov cez nehnuteľnosti, poz.p.č.KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218,
761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľnosti KN p.č.761/43, 761/74, 761/85, 761/95, 761/96,
761/159, 761/160, 761/161, 761/162, 761/163 a stavby na poz.p.č. KN 761/164 v k.ú. Prejta a poz.p.č.KN 3747/6,
3747/20, 3747/21, 3747/40, 3747/71, 3747/111, 3747/112 v k.ú. Dubnica nad Váhom, pričom vecné bremeno bude
zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí priestorov k výkonu
vlastníckeho práva - V 2212/2004.-9/2005, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými vozidlami vrátane zamestnancov a obchodných
partnerov cez nehnuteľnosti, poz.p.č.KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218,
761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľnosti KN p.č.3747/63 v k.ú. Dubnica nad Váhom,
pričom vecné bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o
poskytnutí priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 2234/2004.- 14/2005, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.-
49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými vozidlami vrátane zamestnancov a obchodných
partnerov cez nehnuteľnosti, poz.p.č.KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218,
761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľnosti poz.p.č.KN 761/97, 761/98, pričom vecné
bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí
priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 2269/2004.-16/2005, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007, R
84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými vozidlami vrátane zamestnancov a obchodných
partnerov cez nehnuteľnosti, poz.p.č.KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218,
761/219, 761/221, 761/223, 761/235 v prospech vlastníka nehnuteľnosti poz.p.č.KN 761/107, pričom vecné
bremeno bude zo strany povinného zrušené, ak vlastník nehnuteľností neuzatvorí Zmluvu o poskytnutí
priestorov k výkonu vlastníckeho práva - V 2294/2004.-18/2005, V 651/2005.- 50/2005, V 332/2007.- 49/2007, R
84/2011.- 75/2011
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Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými vozidlami vrátane jeho zamestnancov a
obchodných partnerov, právo prechodu a vjazdu vozidiel na poz.p.č.KN 791, 798, 799/3, 800, na poz.p.č.KN
781/1, 780/4 strpieť závoru na vstup vozidiel zabezpečujúcich zvláštny režim podľa osobitných predpisov -
zák.č.223/2001 Z.z. o odpadoch, na poz.p.č.KN 781/3 právo prechodu státia a vjazdu vozidiel na poz.p.č.KN
780/1 k poz.p.č.KN 791, stavby vo vlastníctve oprávneného postavené na poz.p.č.KN 780/4 a to nasledujúce
stavebné objekty:prevádzkový objekt-provizórium, žumpa a kanalizačná prípojka, váha, cesty, prípojka
elektrickej energie, oplotenie, prípojka slaboprúdových liniek, vodovod a rozvod vody, zariadenie na čistenie
kolies vozidiel odchádzajúcich zo skládky, stavby postavené na poz.p.č.KN 780/1 a to oplotenie, drenážny rigol
na odvedenie povrchových vôd, odvodnenie skládky-zatrubnenie Lieskovského potoka, monitorovacie vrty na
kontrolu spodných vôd na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k.ú. Prejta a to poz.p.č.KN 768, 781/1, 781/3,
a to všetko v prospech vlastníka nehnuteľností a to poz.p.č.KN 791, 798, 799/3, 800 nachádzajúce sa v
kat.území Prejta - V 1913/2004.-152/2004, V 1252/2005.- 116/2005
Vecné bremeno - spočívajúce v práve umiestnenia inžinierskych sietí - nadzemného vedenia plynu a s ním
súvisiaceho práva vstupu a prístupu na pozemok KN p.č.761/256, 325 k zriadením inžinierskym sieťam z
dôvodu ich údržby a opráv podľa geometrického plánu č.25/2004 v prospech vlastníka nehnuteľnosti KN
p.č.761/4 - V 1822/2005.-179/2005, V 353/2006.-25/2006
Vecné bremeno - spočívajúce v práve umiestnenia inžinierskych sietí - prípojky vody na poz.p.č.KN 761/212,
prípojky kanalizácie na poz.p.č.KN 761/212, 761/214 a s nimi súvisiacich práv vstupu a prístupu na pozemky k
zriadením inžinierskym sieťam z dôvodu ich údržby a opráv podľa geometrického plánu č.111/2005 a 120/2005
v prospech vlastníka nehnuteľnosti haly DV 4 na poz.p.č.KN 761/24 a poz.p.č.KN 761/24 - V 2567/2005.-
240/2005, R 84/2011.- 75/2011, V 2109/2011.- 175/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, prejazdu osobnými i nákladnými vozidlami, ako aj právo parkovania na
miestach na to určených, vrátane zamestnancov, obchodných partnerov a iné povolané osoby cez
nehnuteľnosti KN p.č. 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223, 761/254, 761/256, 761/258 v prospech vlastníka nehnuteľností KN p.č.761/4, 761/93, 761/123, 761/125,
761/255, stavby: DM 8 na KN p.č.761/4, odpar.stanica CO2 na KN p.č.761/93, recirkulačná stanica DZ 28 na KN
p.č.761/123, DM 8c na KN p.č.761/125 - V 2495/2005.- 242/2005, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vrátane jeho
zamestnancov, obchodných partnerov a ďaľších osôb v rámci jeho podnikateľskej činnosti cez nehnuteľnosti
KN p.č. 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v
prospech vlastníka nehnuteľnosti KN p.č.761/20, 761/24, 761/189, 761/233 - V 2566/2005.- 243/2005, V 332/2007.-
49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223 v prospech vlastníka pozemku p.č. KN 761/65 ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a
ďaľších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti - V 2643/2005.- 19/2006, V 332/2007.- 49/2007, R
84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223, 761/234 v prospech vlastníka pozemku p.č. KN 761/108 ako aj jeho zamestnancov, obchodných
partnerov a ďaľších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti - V 120/2006.- 20/2006, V 332/2007.-
49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223 v prospech vlastníka pozemku p.č. KN 761/78, 761/145 ako aj jeho zamestnancov, obchodných
partnerov a ďaľších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti - V 62/2006.- 22/2006, V 332/2007.-
49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223, 761/234 v prospech vlastníka pozemku p.č. KN 761/69, 761/308, 761/309, 761/314, 761/315, 761/316,
761/318 ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a ďaľších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej
činnosti - V 264/2006.- 29/2006, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223 v prospech vlastníka pozemku p.č. KN 761/104, ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a
ďaľších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti - V 326/2006.- 38/2006, V 332/2007.- 49/2007, R
84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223, 761/277 v prospech vlastníka pozemkov p.č. KN 761/48, 761/49, 761/50, 761/51, 761/52, 761/53, 761/54,
761/59, 761/61, 761/62, 761/63, 761/64, 761/70, 761/71, 761/72, 761/73, 761/92, 761/99, 761/100, 761/195 ako aj jeho
zamestnancov, obchodných partnerov a ďaľších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti - V
469/2006.- 59/2006, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011, V 2110/2011.- 176/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223 v prospech vlastníka LV č.1110 - stavby: sklad I na KN p.č.761/12, sklad II na KN p.č.761/13, ako aj jeho
zamestnancov, obchodných partnerov a ďaľších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti - V
519/2006.-79/2006, V 1514/2006.- 162/2006, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia plynovodu a v práve vstupu a prístupu na pozemky,
vykonávať jeho údržby a opravy na nehnuteľnostiach KN p.č.761/218, a to v rozsahu uvedenom v
geometrickom pláne č.003/2006 v prospech vlastníka nehnuteľností DE 15 redukčná stanica zemného plynu na
KN p.č.3747/57 zapísané na LV č.4053 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom - V 722/2006.- 90/2006, V
506/2012.- 54/2012.-167/2018
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Vecné bremeno - právo vstupu, prechodu peši, prejazdu osobnými i nákladnými motorovými alebo
nemotorovými dopravnými prostriedkami cez nehnuteľnosti KN p.č. 761/118, 761/212, 761/213, 761/214,
761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka zapísané na LV č.2215 v
kat.úz.Prejta - stavba: DM 6 Hala-učn.dielne na KN p.č.761/14, KN p.č.761/14, ako aj jeho zamestnancov,
obchodných partnerov a ďaľších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti - V 1167/2006.- 97/2006, V
332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno spočívajúce v záväzku strpieť výkon všetkých potrebných úkonov za účelom zriadenia,
prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv elektrickej prípojky z trafostanice v objekte DV 22 do
objektu DU 26 nachádzajúcich sa na pozemku p.č. KN 761/218 v prospech vlastníka stavby DU 26 hala ex. mont.
nachádzajúcej sa na pozemku p.č. KN 761/47 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č.16/2006 zo dňa
28.3.2006. 
Vecné bremeno spočívajúce v záväzku strpieť výkon všetkých potrebných úkonov za účelom zriadenia,
prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv splaškovej kanalizácie nachádzajúcej sa na pozemku p.č.
KN 761/218 v prospech vlastníka stavby DU 26 hala ex. mont. nachádzajúcej sa na pozemku p.č. KN 761/47 v
rozsahu stanovenom geometrickým plánom č.16/2006 zo dňa 28.3.2006. 
Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môžu využívať aj iné osoby a to najmä nájomca predmetnej
nehnuteľnosti. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - V
1288/2006.- 126/2006, V 506/2012.- 54/2012, R-275/2018.- 152/2018
Vecné bremeno spočívajúce v záväzku strpieť výkon všetkých potrebných úkonov za účelom zriadenia,
prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv elektrickej prípojky z trafostanice v objekte DS 37 do
objektu DV 27 a DU 29 nachádzajúcich sa na pozemku p.č. KN 761/214, 761/313 v prospech vlastníka stavby DU
29 sklady HUZ nachádzajúcej sa na pozemku p.č. KN 761/37 a sklad montáž. organi DV 27 nachádzajúcej sa na
pozemku p.č. KN 761/110 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č.17/2006 zo dňa 28.3.2006. 
Vecné bremeno spočívajúce v záväzku strpieť výkon všetkých potrebných úkonov za účelom zriadenia,
prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv vodovodnej prípojky zo šachty hlavného rozvodu k objektu
DV 27 nachádzajúcej sa na pozemku p.č. KN 761/214, 761/215 v prospech vlastníka stavby sklad montáž. organi
DV 27 nachádzajúcej sa na pozemku p.č. KN 761/110 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č.17/2006 zo
dňa 28.3.2006. 
Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môžu využívať aj iné osoby a to najmä nájomca predmetnej
nehnuteľnosti. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - V
1289/2006.- 127/2006
Vecné bremeno spočívajúce v záväzku strpieť výkon všetkých potrebných úkonov za účelom zriadenia,
prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv elektrickej prípojky z trafostanice v objekte DS 37 do
objektu DU 7 nachádzajúcich sa na pozemku p.č. KN 761/214 a v energetickom kanále objektu hala DS 37, ktorý
sa nachádza na pozemku p.č. KN 761/21 v prospech vlastníka stavby DU 7 sklady HUZ nachádzajúcej sa na
pozemku p.č. KN 761/36 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č.19/2006 zo dňa 19.4.2006. 
Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môžu využívať aj iné osoby a to najmä nájomca predmetnej
nehnuteľnosti. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - V
1291/2006.- 128/2006, V 1484/2006.- 151/2006
Vecné bremeno - povinný z vecného bremena DMD GROUP, a.s.je povinný strpieť existujúce inžinierske siete -
vodovod, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, plynovod, telekomunikačné káble, právo prechodu a
prejazdu oprávnenému z vecného bremena DNV ENERGO, a.s. sprístupniť tieto siete peši, motorovými
vozidlami a stavebnými mechanizmami, prechádzajúce cez nehnuteľnosti KN p.č. 761/1, 761/580, 761/581,
761/130, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221, 761/223, 761/234,
761/240, 761/256, 761/259, 761/277, 761/286, 761/313, 761/21, 761/106, 761/235, 761/493 za účelom vykonávania
ich pravidelnej údržby, opráv a odstraňovania havárií v rozsahu určenom v geometrickom pláne č.54/2006 - V
1883/2006.- 137/2006, V 1484/2006.- 151/2006, V 2003/2006.- 168/2006, V 332/2007.- 49/2007, V 390/2008.- 35/2008,
R 84/2011.- 75/2011, V 506/2012.- 54/2012, V 893/2012.- 79/2012, V 1175/2012.- 94/2012, V-2301/2017.- 346/2017.-
2/2021
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/223 v
prospech vlastníka nehnuteľností ( DCA METAL, s.r.o ), stavba DS 37 skúšobňa na pozemku p.č. KN 761/105,
pozemky p.č. KN 761/105, 761/311, 761/312 ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a ďaľších osôb v
rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti. Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľností. - V
2118/2006.- 200/2006, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností ( NTL Services, s.r.o - LV č.3597 ) stavba DZ 19 neutral.stan.na
pozemku p.č. KN 761/60, pozemok p.č. KN 761/60, ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a ďaľších
osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti - V 2844/2006.- 215/2006, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.-
75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností ( DG INVEST, s.r.o., LV 3567 ) stavba DU 19 zast. žer. dráhy na
pozemku p.č. KN 761/111, pozemok p.č. KN 761/111, ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a
ďaľších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti. Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti. - V 2850/2006.- 6/2007, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností ( CHROMEX, a.s. - LV č.3581 v k.ú.Prejta a LV č.5524 v k.ú.Dubnica
nad Váhom ) KN p.č.761/35 v k.ú.Prejta, KN p.č.3747/16, hala DM4a na KN p.č.3747/16 v k.ú.Dubnica nad Váhom,
ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a ďaľších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti
- V 2812/2006.- 8/2007, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
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Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností ( FARDERO, s.r.o. - LV č.3599 v k.ú.Prejta ) KN p.č.761/102, DS 37
na KN p.č.761/102, ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a ďaľších osôb v rámci výkonu jeho
podnikateľskej činnosti - V 2845/2006.- 9/2007, V 332/2007.- 49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností ( Realitná kancelária RED, s.r.o. - LV č. 3578 v k.ú.Prejta ) KN p.č.
761/320, ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a ďaľších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej
činnosti. Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. - V 2994/2006.- 19/2007, V 332/2007.-
49/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo umiestnenia plynovej prípojky, vstupu a prístupu k zriadenej plynovej prípojke z dôvodu
jej údržby a opráv na pozemky p.č. KN 761/1, 761/218 v prospech vlastníka stavby DM 7 na pozemku p.č. KN
761/81, prístrešku bicyklov na pozemku p.č. KN 761/169 a pozemku p.č. KN 761/168 v rozsahu stanovenom
geometrickým plánom č. 48/2006 zo dňa 9.6.2006. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môžu využívať aj
iné osoby a to najmä nájomca predmetnej nehnuteľnosti. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu je spojené s
vlastníctvom nehnuteľnosti - V 545/2007.- 62/2007, V 506/2012.- 54/2012
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemky p.č. KN 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221,
761/223 v prospech vlastníka nehnuteľností, ( ENERGO-SERVICE, s.r.o., - LV č. 3604 v k.ú.Prejta ), garáže DŠT
na pozemku p.č. KN 761/66, pozemky p.č. KN 761/66, 761/367, 761/368 ako aj jeho zamestnancov, obchodných
partnerov a ďaľších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti. Vecné bremeno je spojené s
vlastníctvom nehnuteľnosti. - V 507/2007.- 63/2007, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno spočívajúce v záväzku strpieť výkon všetkých potrebných úkonov za účelom zriadenia,
prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv prípojky STL plynovodu nachádzajúcich sa na pozemku p.č.
KN 761/223, 761/277 v prospech vlastníka stavby DE 15 Redukčná stanica zemného plynu nachádzajúca sa na
pozemku p.č. KN 3747/57 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 94/2006, č. 96/2006 zo dňa
13.11.2006. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môžu využívať aj iné osoby a to najmä nájomca
predmetnej nehnuteľnosti. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti -
V 897/2007.- 87/2007, V-469/2008.- 53/2008
Vecné bremeno - právo umiestnenia plynovej prípojky, vstupu a prístupu k zriadenej plynovej prípojke z dôvodu
jej údržby a opráv na pozemok p.č. KN 761/218 v prospech vlastníka stavby DM 6 na pozemku p.č. KN 761/14 v
rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 020/2006 zo dňa 10.3.2006. Právo zodpovedajúce vecnému
bremenu môžu využívať aj iné osoby a to najmä nájomca predmetnej nehnuteľnosti. Právo zodpovedajúce
vecnému bremenu je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - V 1234/2007.- 117/2007
Vecné bremeno spočívajúce v záväzku strpieť výkon všetkých potrebných úkonov za účelom zriadenia,
prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv prípojky STL rozvod zemného plynu na pozemku p.č. KN
761/256 v prospech vlastníka stavby DE 15 Redukčná stanica zemného plynu nachádzajúca sa na pozemku p.č.
KN 3747/57, pozemku p.č. KN 3747/57 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 19/2007 zo dňa
23.2.2007. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môžu využívať aj iné osoby a to najmä nájomca predmetnej
nehnuteľnosti. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - V
2494/2007.- 164/2007
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez pozemok p.č.KN
761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221, 761/223 a to v prospech
každého vlastníka nehnuteľností v katastrálnom území Prejta, stavba DM 5 blok na KN p.č.761/3, stavba DC 30
dom výchovy na KN p.č.761/56, stavba DM 4b povrch.úpravy na KN p.č.761/58, stavba OZU na KN p.č.761/122,
stavba DM 4b admin.prístav. na KN 761/198, pozemku p.č.KN 761/3, 761/56, 761/122, 761/179, 761/180, 761/185,
761/198, 761/220, 761/224, 761/225, 761/226, 761/565, 761/276, 761/288, 761/292, v kat.území Dubnica nad Váhom,
stavba DC 30 dom. vých. na KN p.č.3747/70, pozemku p.č.KN 3747/70, 3747/124, 3747/169, 3747/170, 3747/175,
ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a ďalších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti.
Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľností - V 282/2008.-30/2008, R 84/2011.- 75/2011, V-
3232/2018.-335/2018
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez pozemok p.č.KN
761/118, 761/212, 761/213, 761/216, 761/217 a to v prospech vlastníka nehnuteľností v katastrálnom území
Dubnica nad Váhom - pozemku p.č.KN 3747/45, 3747/199, ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a
ďalších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti. Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom
nehnuteľností - V 845/2008.-61/2008, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez pozemok p.č.KN
761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221, 761/223 a to v prospech
vlastníka nehnuteľností v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, stavba DE 8 Acetyl.stanica na KN
p.č.3747/36, DE 7 kyslík. stanica na KN p.č.3747/37, pozemky p.č.KN 3747/36, 3747/37, 3747/95, 3747/208,
3747/209, 3747/280, 3747/281, 3747/275 ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a ďalších osôb v rámci
výkonu jeho podnikateľskej činnosti. Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľností - V 1218/2008.-
81/2008, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - spočívajúce v práve umiestnenia kanalizačnej prípojky a s tým súvisiaceho strpenia výkonu
všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv na
pozemku p.č.KN 761/214 v rozsahu stanovenom GP č.51/2007 v prospech vlastníka nehnuteľností, pozemku
p.č.KN 761/108 a stavby - sklad PHM na poz.p.č.KN 761/108.Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom
nehnuteľností - V 569/2009.-74/2009
Vecné bremeno - spočívajúce v práve umiestnenia prípojky vody a s tým súvisiaceho strpenia výkonu všetkých
potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv na pozemku
p.č.KN 761/223 v rozsahu stanovenom GP č.5/2009 v prospech vlastníka nehnuteľností, pozemku p.č.KN
761/50 .Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľností - V 618/2009.-75/2009
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Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez pozemok p.č.KN
761/118, 761/212, 761/213, 761/214 a to v prospech vlastníka nehnuteľností v katastrálnom území Prejta, stavba
Dc 14 inv. str.I, II na pozemku p.č. KN 761/114, pozemky p.č. KN 761/114, 761/176 ako aj jeho zamestnancov,
obchodných partnerov a ďalších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti. Vecné bremeno je spojené
s vlastníctvom nehnuteľností - V 617/2009.- 89/2009, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez pozemok p.č.KN
761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/219, 761/221, 761/223 a to v prospech
vlastníka nehnuteľností v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, stavba DV - 1 Stol.a inšt.d. na KN
p.č.3747/17, DV - 1 modeláreň na KN p.č.3747/18, pozemku p.č.KN 3747/17, 3747/18, 3747/119, 3747/120,
3747/201, 3747/204 ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a ďalších osôb v rámci výkonu jeho
podnikateľskej činnosti. Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľností - V 1146/2009.-179/2009, R
84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno - spočívajúce v práve umiestnenia elektrickej VN prípojky a s tým súvisiaceho strpenia výkonu
všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv na
pozemku p.č.KN 761/218, 761/289, 761/1, 761/580, 761/581 v rozsahu stanovenom GP č. 092/2008 v prospech
vlastníka nehnuteľností, pozemku p.č.KN 761/85 ( SSE - D a.s., LV 3118 ) - V 1243/2009.- 199/2009.-2/2021
Vecné bremeno - spočívajúce v práve umiestnenia prípojky plynu a s tým súvisiaceho strpenia výkonu
všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv na
pozemku p.č.KN 761/223 v rozsahu stanovenom GP č. 77/2009 v prospech vlastníka nehnuteľnosti, stavba DE
15 redukčná stanica zemného plynu č.s. 4212 na pozemku p.č. KN 3747/57 k.ú. Dubnica nad Váhom ( LV 4053 ) -
V 1933/2009.- 278/2009
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez pozemok p.č.KN
761/118, 761/212, 761/213, 761/216, 761/217 a to v prospech vlastníka nehnuteľností v katastrálnom území
Prejta, stavba - hala DH 3 na pozemku p.č. KN 761/25, stavba - výrob. zariad. A1 na pozemku p.č. KN 761/26,
pozemky p.č. KN 761/25, 761/26, 761/82, 761/149, 761/181, 761/182, 761/183, 761/184, 761/252, 761/270, 761/317,
761/327, 761/446 ( PARI, s.r.o., Púchov - LV 3554 ) ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov, nájomcov
a podnájomcov a ďalších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti. Vecné bremeno je spojené s
vlastníctvom nehnuteľností - V 439/2010.- 60/2010, R 84/2011.- 75/2011
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia vodovodnej prípojky a elektrickej prípojky a s tým
súvisiaceho strpenia výkonu všetkých potrebných úkonov za účelom ich zriadenia, prevádzkovania, uloženia,
užívania, údržby a opráv na pozemku p.č. KN 761/223 a to v prospech vlastníka stavby Priemyselná hala
Kontroltech č.s. 827 na pozemku p.č. KN 761/476, pozemkov p.č. KN 761/464, 761/476 v rozsahu stanovenom
geometrickým plánom č. 7/2011 zo dňa 30.1.2011 - V 320/2011.- 52/2011
Vecné bremeno - povinný z vecného bremena je povinný strpieť existujúce inžinierske siete - vodovod, dažďová
kanalizácia, splašková kanalizácia, plynovod, telekomunikačné káble, právo prechodu a prejazdu oprávnenému
z vecného bremena DNV ENERGO, a.s. sprístupniť tieto siete peši, motorovými vozidlami a stavebnými
mechanizmami, prechádzajúce cez nehnuteľnosti KN 761/371 za účelom vykonávania ich pravidelnej údržby,
opráv a odstraňovania havárií v rozsahu určenom v geometrickom pláne č.54/2006 - V 1883/2006.- 137/2006, V
2107/2011.- 173/2011
Vecné bremeno - právo umiestnenia existujúcich inžinierskych sietí - vodovodu, splaškovej kanalizácie,
plynovodu, telekomunikačných káblov, právo prechodu a prejazdu oprávnenému z vecného bremena DNV
ENERGO, a.s. motorovými vozidlami a stavebnými mechanizmami, prechádzajúce cez pozemky p.č. KN 761/233
za účelom vykonávania pravidelnej údržby, opráv a odstraňovania havárií v rozsahu určenom geometrickým
plánom č. 54/2006 zo dňa 28.6.2006 - V 2311/2006.- 194/2006, Z 548/2009.- 68/2009, V 1081/2011.- 102/2011, V
2108/2011.- 174/2011
Vecné bremeno v prospech Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s., spočívajúce v práve uloženia
inžinierskych sietí - zemného káblového vedenia na pozemku p.č. KN C 761/215 v rozsahu vyznačenom
geometrickým plánom č. 45403066-141/2010 a v práve vstupu a prístupu na predmetný pozemok v
ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami ako i oprávnenými pracovníkmi oprávneného za účelom
vykonávania údržby a opráv citovaného energetického zariadenia - V 2543/2011.- 202/2011
Vecné bremeno - povinný z vecného bremena DMD GROUP,a.s., Trenčín, IČO: 36297194. je povinný strpieť
existujúce inžinierske siete - vodovod, dažďová kanalizácia, telekomunikačné káble a zároveň je povinný z
vecného bremena práva prechodu a prejazdu oprávnenému z vecného bremena DNV ENERGO, a.s. sprístupniť
tieto siete peši, motorovými vozidlami a stavebnými mechanizmami, prechádzajúce cez nehnuteľnosti KN p.č.
761/224, 761/226, 761/292 za účelom vykonávania ich pravidelnej údržby, opráv a odstraňovania havárií v
rozsahu určenom v geometrickom pláne č. 39/2006 zo dňa 28.6.2006 - V 2497/2007.- 167/2007, V 1972/2011.-
158/2011, V 84/2012.-24/2012
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia prípojky elektrickej energie a s tým súvisiaceho strpenia
výkonu všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a
opráv na pozemku p.č. KN 761/218 a to v prospech vlastníka stavby výrobná hala HARD č.s. 814 na pozemku
p.č. KN 761/78 ( LV 3111 ) v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 2/2013 vyhotoveným Ing. Igorom
Ďuríkom zo dňa 10.1.2013 - V 344/2013.- 36/2013
Vecné bremeno spočívajúce v záväzku vlastníka poz.p.č.KN 761/216, 761/215, 761/256,761/218, 761/1, 761/217,
761/223, 761/224, 761/212, 761/226, 761/232, 761/214, , strpieť výkon všetkých potrebných úkonov za účelom
vstupu prevádzkovateľa v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou optickej siete v
zmysle GP č.119/2012, v prospech DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36
317 918 - Z 155/2013.-64/2013
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia vodovodu a s tým súvisiaceho strpenia výkonu všetkých
potrebných úkonov za účelom jeho zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv na pozemku
p.č. KN 761/218 a to v prospech vlastníka stavby DZ 19/2 Prevádzková budova č.s. 803 na pozemku p.č. KN
761/57 a pozemok p.č. KN C 761/57 ( LV 3571 ) v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 123/2013
vyhotoveným Ing. Bronislavou Filiačovou zo dňa 12.11.2013 - V 2797/2013.- 230/2013
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Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia vodovodu a s tým súvisiaceho strpenia výkonu všetkých
potrebných úkonov za účelom jeho zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv na pozemku
p.č. KN 761/217 a to v prospech vlastníka stavby DZ 19/2 Prevádzková budova č.s. 803 na pozemku p.č. KN
761/57 a pozemok p.č. KN C 761/57 ( LV 3571 ) v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 123/2013
vyhotoveným Ing. Bronislavou Filiačovou zo dňa 12.11.2013 - V 404/2014.- 59/2014
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia prípojky plynu a s tým súvisiaceho strpenia výkonu všetkých
potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv na pozemkoch
p.č. KN C 761/219 a to v prospech pozemku p.č. KN 761/5 ( LV 3101 ) v rozsahu stanovenom geometrickým
plánom vyhotoveným Ing. Pavolom Riškom, pod č. 039/14 - V 1044/2014.- 130/2014
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia prípojky plynovodu a s tým súvisiaceho strpenia výkonu
všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv na
pozemkoch p.č. KN C 761/1, 761/197, 761/218, 761/291 a to v prospech vlastníka pozemkov p.č. KN 761/492,
761/373 ( LV 3606 ) v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 44566727-053/2014 vyhotoveným Ing.
Miroslavom Burzalom a úradne overenom Okresným úradom v Ilave, katastrálnym odborom dňa 18.12.2014 pod
č. 581/2014 - V 243/2015.- 269/2015
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia prípojky slaboprúdu a s tým súvisiaceho strpenia výkonu
všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv na
pozemkoch p.č. KN C 761/1, 761/197, 761/218, 761/291 a to v prospech vlastníka pozemkov p.č. KN 761/492,
761/373 ( LV 3606 ) v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 44566727-053/2014 vyhotoveným Ing.
Miroslavom Burzalom a úradne overenom Okresným úradom v Ilave, katastrálnym odborom dňa 18.12.2014 pod
č. 581/2014 - V 243/2015.- 269/2015
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia prípojky vodovodu a s tým súvisiaceho strpenia výkonu
všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a opráv na
pozemkoch p.č. KN C 761/1, 761/218 a to v prospech vlastníka pozemkov p.č. KN 761/492, 761/373 ( LV 3606 ) v
rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 44566727-053/2014 vyhotoveným Ing. Miroslavom Burzalom a
úradne overenom Okresným úradom v Ilave, katastrálnym odborom dňa 18.12.2014 pod č. 581/2014 - V
243/2015.- 269/2015
Vecné bremeno - právo prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemok p.č. KN C 761/118,
761/212, 761/213, 761/216 a to v prospech vlastníka nehnuteľností, pozemky p.č. KN C 761/252, 761/317,
761/508, 761/518 ( LV 3768 ) ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov a ďaľších osôb v rámci výkonu
jeho činností - V 928/2015.- 307/2015
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia NN prípojky elektrickej energie a s tým súvisiaceho strpenia
výkonu všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a
opráv na pozemku p.č. KN 761/277 a to v prospech vlastníka stavby akumulátorovňa DE12C bez č.s. na
pozemku p.č. KN 761/65, pozemkov p.č. KN C 761/65, 761/357 (LV 3548) a to v rozsahu stanovenom
geometrickým plánom č. 44566727-024/2015 vyhotoveným Ing. Miroslavom Burzalom zo dňa 6.5.2015, ktorý
úradne overil Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor dňa 14.5.2015 pod č. 245/2015 - V 1758/2015.- 412/2015
Vecné bremeno - právo umiestnenia vodovodnej prípojky a plynovodnej prípojky a s tým súvisiaceho strpenia
výkonu všetkých potrebných úkonov za účelom ich zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a
opráv na pozemkoch parc.č.C-KN 761/212, 761/216 v rozsahu stanovenom GP č.76/2015 v prospech vlastníka
pozemku parc.č.C-KN 761/57 a stavby DZ 19/2 Prevádzková budova s.č.803 na parc.č.KN 761/57 - V 2043/15.-
457/15
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia prípojky elektrickej energie a s tým súvisiaceho strpenia
výkonu všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a
opráv na pozemkoch p.č. KN C 761/313, 761/371 v prospech vlastníka stavby Prevádzka 4 - DU 29 - priemyselná
budova č.s. 825 na pozemku p.č. KN C 761/37, Prevádzka 4 - DV 27 - priem. budova, sklad č.s. 821 na pozemku
p.č. KN C 761/110, pozemky p.č. KN C 761/37, 761/110 (LV 3842) a to v rozsahu stanovenom v geometrickým
plánom č. 37/2015, ktorý vyhotovil Bc. Milan Masaryk a ktorý úradne overil Okresný úrad Ilava, katastrálny
odbor dňa 15.6.2015 pod č. 296/2015. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môžu využívať aj iné osoby a to
najmä nájomcovia predmetných nehnuteľností. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu je spojené s
vlastníctvom nehnuteľnosti - V 2370/2015.- 553/2015, V-1836/2021.-147/2021
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia prípojky dažďovej kanalizácie a s tým súvisiaceho strpenia
výkonu všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a
opráv na pozemku p.č. KN C 761/214 v prospech vlastníka pozemku p.č. KN C 761/302 (LV 3599) a to v rozsahu
stanovenom v geometrickom pláne č. 94/2015, ktorý vyhotovil Ing. Igor Ďurík a ktorý úradne overil Okresný úrad
Ilava, katastrálny odbor dňa 23.9.2015 pod č. 514/2015. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môžu využívať
aj iné osoby a to najmä nájomcovia predmetných nehnuteľností. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu je
spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - V 2924/2015.- 604/2015
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia prípojky dažďovej kanalizácie prípojky odpadovej kanalizácie a
s tým súvisiaceho strpenia výkonu všetkých potrebných úkonov za účelom ich zriadenia, prevádzkovania,
uloženia, užívania, údržby a opráv na pozemku p.č. KN C 761/214 v prospech vlastníka pozemov p.č. KN C
761/469, 761/470, 761/471, 761/472 (LV 3719) a to v rozsahu stanovenom v geometrickom pláne č. 37666401-
51/2015, ktorý vyhotovil Ing. Peter Drha a ktorý úradne overil Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor dňa
26.11.2015 pod č.687/2015. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môžu využívať aj iné osoby a to najmä
nájomcovia predmetných nehnuteľností. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti - V 480/2016.- 54/2016
Vecné bremeno v prospech Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. Žilina, IČO 36442151, spočívajúce v
práve uloženia inžinierskych sietí - vedenie VN a pre ochranné pásmo na pozemku p.č. KN C 761/216 v rozsahu
podľa geometrického plánu č. 44566727-041/2015 vyhotoveným dňa 10.8.2015, úradne overeným Okresným
úradom Ilava - katastrálnym odborom pod číslom 460/2015, a vo vykonávaní na predmetných
nehnuteľnostiach povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých
výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov - Z 1588/2016.- 160/2016
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Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia prípojky dažďovej kanalizácie a s tým súvisiaceho strpenia
výkonu všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a
opráv na pozemku p.č. KN C 761/217 v prospech vlastníka pozemku p.č. KN C 761/507 (LV 3111) a to v rozsahu
stanovenom v geometrickom pláne č. 89/2016, ktorý dňa 20.9.2016 vyhotovil Ing. Igor Ďurík a ktorý úradne overil
Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor dňa 28.9.2016 pod č.570/2016. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu
môžu využívať aj iné osoby a to najmä nájomca predmetnej nehnuteľnosti. Právo zodpovedajúce vecnému
bremenu je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - V-3781/2016.- 3/2017
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia prípojky dažďovej kanalizácie ako pre jej ochranné pásmo a s
tým súvisiaceho strpenia výkonu všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania,
uloženia, užívania, údržby a opráv na pozemku p.č. KN C 761/217 v prospech vlastníka pozemkov p.č. KN C
761/14, 761/250, 761/386, 761/387, 761/390, 761/391, 761/392, 761/473, hala DM6-UCN.DIELNE na pozemku p.č.
KN C 761/14, paketovací lis, zastreš.naklad.priest. na pozemku p.č. KN C 761/390 (LV 2215) a to v rozsahu
stanovenom v geometrickom pláne č. 41/2016, ktorý vyhotovila Ing. Miroslava Hlaváčová a ktorý úradne overil
Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor dňa 30.8.2016 pod č.519/2016. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu
môžu využívať aj iné osoby a to najmä nájomca predmetnej nehnuteľnosti. Právo zodpovedajúce vecnému
bremenu je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - V-3782/2016.- 4/2017
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez pozemok p.č.KN C
761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218 a to v prospech vlastníka nehnuteľností
v katastrálnom území Prejta, pozemkov p.č. KN C 761/507, 761/509, 761/526, 761/533 ( LV 3111 ) ako aj jeho
zamestnancov, obchodných partnerov, nájomcov a podnájomcov nehnuteľností a ďalších osôb v rámci výkonu
jeho podnikateľskej činnosti. Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľností - V-1529/2017.-
323/2017
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez pozemky p.č.KN C
761/118, 761/212, 761/213 a to v prospech vlastníka nehnuteľností v katastrálnom území Prejta, pozemkov p.č.
KN C 761/119, 761/229, 761/527, stavba bez č.s. výpočtové stredisko na pozemku p.č. KN C 761/119 (LV 3789) a
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, pozemku p.č. KN C 4360/12, stavba bez č.s. výpočtové stredisko na
pozemku p.č. KN C 4360/12 a 4360/35, pričom na pozemku p.č. KN C 4360/35 ide v prípade stavby - výpočtové
stredisko o nadzemnú stavbu (LV 7178) ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov, nájomcov a
podnájomcov nehnuteľností a ďalších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti. Vecné bremeno je
spojené s vlastníctvom nehnuteľností - V-504/2018.- 103/2018
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemok p.č.KN C 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218 v prospech vlastníka
nehnuteľností v kat.území Prejta pozemku p.č.KN C 761/373, 761/492, 761/512, 761/516, trafostanica s.č.836 na
pozemku p.č.KN C 761/512, manipulačná a skladová hala s.č.837 na pozemku p.č.KN C 761/516 ako aj jeho
zamestnancov, obchodných partnerov, nájomcov a podnájomcov a ďalších osôb v rámci výkonu jeho
podnikateľskej činnosti - V-1451/2018.-176/2018
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti,
pozemok p.č.KN C 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218 v prospech vlastníka
nehnuteľností v kat.území Prejta pozemku p.č.KN C 761/373, 761/492, 761/512, 761/516, trafostanica s.č.836 na
pozemku p.č.KN C 761/512, manipulačná a skladová hala s.č.837 na pozemku p.č.KN C 761/516 ako aj jeho
zamestnancov, obchodných partnerov, nájomcov a podnájomcov a ďalších osôb v rámci výkonu jeho
podnikateľskej činnosti - V-761/2019.-72/2019
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia prípojky elektrickej energie a prípojky vody a s tým
súvisiaceho strpenia výkonu všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia,
užívania, údržby a opráv na pozemku p.č. KN C 761/212 v prospech vlastníka pozemkov p.č. KN C 761/119,
761/229, 761/527, 761/564 (LV 3789) v rozsahu stanovenom v geometrickom pláne č. 45403066-201/2019, úradne
overenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 25.10.2019 pod č. G1-549/2019. Právo
zodpovedajúce vecnému bremenu je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti - V-3456/2019.- 1115/2019
Vecné bremeno na priznanie práva umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim
ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so
vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemok p.č. KN C 761/217 v prospech Stredoslovenská
distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151 v rozsahu podľa geometrického
plánu č. 110-2/2019 vyhotoveným dňa 02.09.2019, úradne overeným Okresným úradom Ilava - katastrálnym
odborom dňa 12.09.2019, pod č. G1-462/2019 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach povolených
činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa
stavebných predpisov - Z-2802/2019.- 5/2020
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez pozemky C KN p.č.
761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka
panujúcich nehnuteľností v k.ú. Dubnica nad Váhom pozemky C KN p.č. 3747/15, 3747/171, 3747/172, 3747/286
a v k.ú. Prejta pozemky C KN p.č. 761/34, 761/286, ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov, nájomcov
a podnájomcov a ďalších osôb v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti - V-1030/2020.-81/020
Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia prípojky plynového vedenia a s tým súviasiaceho strpenia
výkonu všetkých potrebných úkonov za účelom jej zriadenia, prevádzkovania, uloženia, užívania, údržby a
opráv v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 85/2019 zo dňa 07.11.2019, úradne overeného pod č. G1-
599/2019 cez nehnuteľnosti C KN p.č. 761/214, 761/234 v prospech vlastníka nehnuteľností C KN p.č. 761/237,
761/238 - V-1031/2020.-82/2020
Vecné bremeno - právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí (podzemného elektrického vedenia) a k nim
prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a
rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období v rozsahu dielu č. 1 o výmere 48 m2 podľa
geometrického plánu č. 42b/2019 overeného pod G1-293/2019 dňa 02.09.2019 k nehnuteľnosti pozemok C KN
p.č. 761/313 v prospech Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina -
V-2044/2020.-160/2020
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Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami cez pozemky C KN p.č.
761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217, 761/218, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka
panujúcich nehnuteľností v k.ú. Dubnica nad Váhom pozemky C KN p.č. 3747/58, 3747/217, 3747/255, 3747/256,
3747/257, stavby-skladu inšt.mat.DU49 na poz.p.č.KN C 3747/58 a v k.ú. Prejta pozemky C KN p.č. 761/264,
761/306,761/374 ako aj jeho zamestnancov, obchodných partnerov v rámci výkonu jeho podnikateľskej
činnosti - V-2607/2021.-163/2021
Vecné bremeno - právo prechodu peši, osobnými i nákladnými motorovými vozidlami vlastníka panujúcich
nehnuteľností ako aj jeho zamestnancov a obchodných partnerov v rámci výkonu jeho podnikateľskej
činnosti cez nehnuteľnosti: pozemky C KN p.č. 761/118, 761/212, 761/213, 761/214, 761/215, 761/216, 761/217,
761/218, 761/221, 761/223 v prospech vlastníka nehnuteľnosti v k.ú. Prejta - pozemky C KN p.č. 761/36, 761/37,
761/110, 761/303, 761/304, 761/332, 761/358, 761/428, 761/477, 761/478, 761/602, stavba prevádzka 4-DV27-
priem.budova,sklad č.s. 821 na pozemku C KN p.č. 761/110, stavba prevádzka 4-DU 7-priemyselná budova č.s.
822 na pozemku C KN p.č. 761/36, stavba sociálno-prevádzkové zariadenie DCa 42 č.s. 823 na pozemku C KN
p.č. 761/477, stavba prevádzka 4-Dca-43-Sklad č.s. 824 na pozemku C KN p.č. 761/478, stavba prevádzka 4-DU
29-priemyselná budova č.s. 825 na pozemku C KN p.č. 761/37 - V-2608/2021.-164/2021

Oprávnený z vecného bremena na LV 3536 - V 1483/2006.- 150/2006, LV 3123 - V 2518/2006.- 217/2006, LV 3552 -
V 2798/2006.- 4/2007
Vecné bremeno na poz.p.č.KN C 4360/64 zapísané na LV č.3779 v k.ú. Dubnica nad Váhom - V-1205/2020.-
100/2020
Oprávnený z vecného bremena na LV 3844, 3845 - V-2323/2021.- 161/2021

Iné údaje:

Poznámka:
Bez zápisu.
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