
Oprávnený z ťarchy (č.32)

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, Bratislava, PSČ:81647, SR
Osobné číslo oprávneného (č.33)

29

číslo parcely 
pôvodného stavu

kód 
pôv. 
parc.

VLA: (21) osobné číslo - (20) vlastník pôvodného pozemku
BSM: (23) osobné číslo - (22) manžel vlastníka v BSM
SPR: (25) osobné číslo - (24) správca alebo zástupca                          

vlastnícky podiel

1 2 20, 21, 22, 23, 24, 25 29
(34) - Znenie ťarchy: 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 Západoslovenska distribučná, a.s., IČO:: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 265/2015 na pozemku s parc.číslom 1432/3,1630,1679/2 týkajúce sa 
elektroenergetického zariadenia - 1x22 kV VN linka č.215 na trase Rz Senica - V270 Gbely podľa Z-1936/15 č.z.307/15.

1676/2 2 VLA:19 - Slovenská republika 1/1

(34) - Znenie ťarchy: "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" 1672/2 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

1672/2 2

(34) - Znenie ťarchy: "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" 1675/3 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

1675/3 2 VLA:27 - Javorková Dana, nar. 21.6.1959, Pri štadione 1425, Šaštín - Stráže, PSČ:90841, SR 1/1

(34) - Znenie ťarchy: "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

1673/2 2

(34) - Znenie ťarchy: "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" 1603,1676/2,1712,1713 
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

1676/2 2

(34) - Znenie ťarchy: "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" 1670/2 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

1670/2 2

(34) - Znenie ťarchy: "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

1674/2 2

(34) - Znenie ťarchy: "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" 1883/1,1883/2 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

1883/2 2

(34) - Znenie ťarchy: "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 - 292/2016 na pozemku s parcelným číslom E KN 669/1,732,733, 
761/1,765/2,1935,1948,2093 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 1x22 kV VN linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely." Z-3444/16 č.z.330/16

1676/2 2

(34) - Znenie ťarchy: "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 - 291/2016 na pozemku s parcelným číslom E KN 
614/1,2098,2140,2175,2267/1,2267/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 1x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre - V286 Gbely." Z-3544/16 č.z.2/17

1676/2 2

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

obec

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

Obec:

Okres:

Kraj:

REGISTER PÔVODNÉHO STAVU
VÝPIS PRE OPRÁVNENÉHO Z ŤARCHY

Smolinské (504823)

Senica (205)

Trnavský (2)

Vyhotovil: Ing. Vladimír Nemec

Adresa:  Lieskové 449 , Cerová, PSČ:90633

Dátum: 09.02.2017


