Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Senec
Obec: BERNOLÁKOVO
Katastrálne územie: Bernolákovo

Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia 18.04.2018
Čas vyhotovenia:
09:22:21

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 4481
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
5070/ 3
5070/ 4

Výmera v m2 Druh pozemku
1608 Orná pôda
460 Zastavané plochy a
nádvoria

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
1
26

1
1

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
26 - Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba
1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo

Druh stavby Popis stavby

Druh ch.n.

Umiest. stavby

5070/ 4
21 rozost.štvorpodlažný bytový dom
Legenda:
Druh stavby:
21 - Rozostavaná budova
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

1

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 PUNTA VII s.r.o., Klincová 37/B, Bratislava, PSČ 821 08, SR
IČO :
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Informatívny výpis

1/1

P-603/17 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Privatbankou, a.s., IČO: 31634419,
formou dobrovoľnej dražby na p.č. 5070/3, 5070/4 a rozostav. štvorpodlažný byt. dom na
p.č. 5070/4, ku vkladom V-5368/2016, V-8564/2016, pvz 2205/17
Kúpna zmluva V-4869/15 zo dňa 16.06.2015
Stavebné povolenie č.j. SÚ-365-0212SP-IDT zo dňa 22.03.2013
Dohoda o prevode práv a povinností zo dňa 19.05.2016, Z-5698/16

1/2

Údaje platné k: 17.04.2018 18:00

ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
1 Vecné bremeno- povinnosť strpieť zriadenie, uloženie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby na časť zaťaženej
nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v GP č. 39/2013, číslo overenia 154/2013,cez parc.č.5070 v prospech
každodobého vlastníka oprávnenia Západoslovenská distribučná,a.s., BA ( IČO.36361518), a tiež povinnosť
strpieť vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami cez parc.č.5070 v prospech každodobého vlastníka oprávnenia Západoslovenská
distribučná,a.s., BA ( IČO.36361518), podľa V-2629/13 zo dňa 19.06.2013
(p.č. 5070 bola GP č. 816/2016 rozdelena na p.č. 5070/3 a 5070/4, V.B na časť zaťaženej nehnuteľnosti v
rozsahu vyznačenom v GP č. 39/2013, na p.č. 5070/3) PVZ 1829/16
1 Záložné právo v prospech Privatbanka,a.s., BA (IČO:31634419) na pozemok parc.č.5070, podľa V-5368/16 zo
dňa 15.06.2016
p.č. 5070 bola GP č. 816/2016 rozdelena na p.č. 5070/3 a 5070/4, PVZ 1829/16
1 Záložné právo v prospech Privatbanka, a.s. IČO 31634419, na rozostavanú stavbu - rozostavaný štvorpodlažný
bytový dom na pozemku parc. č. 5070/4, podľa V - 8564/2016 zo dňa 28.09.2016.
Iné údaje:
1

Geometrický plán č. 816/2016 zo dňa 05.05.2016, ZPMZ č. 3977

Poznámka:
Bez zápisu.

Informatívny výpis
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Údaje platné k: 17.04.2018 18:00

