Okresný úrad Senec
Katastrálny odbor
Hurbanova 21
903 01 Senec
N

Navrhovateľa:

á

v

r

h

Obec Hrubý Šúr
Sídlo:

903 01, Hrubý Šúr 205

Zastúpená:

Ing. Adrián Takács - starosta

IČO:

00305987

DIČ:

2021006658

(ďalej len „navrhovateľ“)
na povolenie vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností: dodatok/oprava
Prílohy: 1. Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. 201068-15/13500/039-ZoS-VB –
2x originál (doložený 11.11. 2020), zverejnený na webovej stránke obce www.hruby-sur.sk
dňa 10.11. 2020
2. Návrh na vklad (dodatok/oprava) bol zverejnený dňa 23.11. 2020 na webovej stránke obce
www.hruby-sur.sk, v časti zmluvy pod č. 68/2020
I.
V zmysle § 30 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam podávame návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
II.
Navrhovateľ je výlučným vlastníkom (veľkosť spoluvlastnického podielu 1/1 k celku) nasledovných
nehnuteľností – pozemkov:
Parcelné Register
číslo
KN
122/66

C

LV č.

Výmer
a v m2

474

662

Druh pozemku
Zastavaná plocha a
nádvorie

Katastrálne
územie

Obec

Okres

Hrubý Šúr

Hrubý Šúr

Senec

(ďalej len „zaťažená nehnuteľnosť“).
Na časti zaťaženej nehnuteľnosti sa nachádzajú podzemné káblové NN (1 kV) vedenie, vrátane
zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „elektroenergetické zariadenia“).
III.
Navrhovateľ, ako povinný uzatvoril s:

Západoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zapísaná v:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B
Zastúpená:

Ing. Xénia Albertová – vedúca riadenia vlastníckych
vzťahov
Jaroslav Klimaj – špecialista riadenia vlastníckych vzťahov
36 361 518
SK2022189048
SK59 1100 0000 0026 2610 6826
TATRSKBX

IČO:
IČ DPH:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len ako „oprávnený“)

Zmluvu o zriadení vecných bremien, na základe ktorej povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti
zriadil na dobu neurčitú v prospech oprávneného (in personam) vecné bremená, predmetom ktorých je
povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien:
a)
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;
Oprávnený vecné bremená prijal.
IV.
Na základe uzatvorenej zmluvy o zriadení vecných bremien ako účastník zmluvy podávame
návrh na vklad vecného bremena l zaťaženým nehnuteľnostiam v prospech oprávneného.
V.
Navrhovateľ prehlasuje, že zmluvné prejavy účastníkov zmluvy sú dostatočne určité
a zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
V prílohe prikladáme doklady potrebné k povoleniu vkladu vecného vlastníckeho práva
k predmetu prevodu a navrhujeme, aby Okresný úrad Senec, katastrálny odbor vydal rozhodnutie,
ktorým vklad vlastníckeho práva povoľuje.
V Hrubom Šúre, dňa 23.11. 2020

podpis : ____________________
meno : Ing. Adrián Takács
funkcia : starosta, Obec Hrubý Šúr

