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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

 
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 683

ČIASTOČNÝ
 

 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 1

Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.
 

PARCELY registra „E" nevyžiadané.
 
STAVBY nevyžiadané.
 

 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
 

 
Vlastník

Okres : 807 Michalovce Dátum vyhotovenia : 28.7.2022

Obec : 523372 Žbince Čas vyhotovenia : 10:05:22

Katastrálne územie : 874051 Žbince Údaje platné k : 27.7.2022 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

229 18842 Zastavaná plocha
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

22 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
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Počet vlastníkov: 1

 
Správca

 
Nájomca

 
Iná oprávnená osoba

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

1 Obec Žbince, Žbince, č. 126, PSČ 072 16, SR, IČO: 326089 1/1

Titul nadobudnutia

TITL.DELIMITACNY PROTOKOL C.110/1991,VZ 53/92,54/92
Na p.č.248,249 a rod. dom čs.115 kúpna zmluva V 670/07 z.d.24.4.2007 - Čz 48/07
Na parcelu č.297/2 Kúpna zmluva V-2105/08 zd.9.7.2008, ČZ-72/08
Na parc.č. 1107/42, 1107/43 kúpna zmluva V-562/09 z.d. 1.4.2009- čz 34/09
Na parc. E KN č. 1353 - Rozhodnutie Správy katastra Michalovce X-289/2011/VS z.d. 14.11.2011, č.z. 153/11
Na C KN parc. č. 1107/44 a 1107/45 kúpna zmluva V-2102/15 z.d. 17.9.2015, čz-158/15
Na parcely C KN 1363/2, 1363/4, 1487/1, 1495/1 - Rozhodnutie o určení chráneného ložiskového územia ,,Žbince",
Obvodný banský úrad v Košiciach č. 404-1501/2015 z.d.26.5.2015, Z 2279/2015 - čz 23/2016
Na C KN parc. č. 244/3 a 244/4 kúpna zmluva V-906/2016 čz-66/16
Na C KN parc.č. 1107/1 a 1107/46 kúpna zmluva V 907/16 z.d. 12.5.2016 Čz 77/16
Na parcelu C KN 202/4 a stavbu sklad - Kúpna zmluva č.26/27/28/2015, V 64/2016 z.d.22.6.2016 - čz 98/2016
Na stavbu súp. č. 45 ľudový dom a sypanec na C KN parc.č. 9/1 rozhodnutie Pamiatkového úradu SR č. PUSR-
2016/14234-4/63327/KIR z.d. 15.08.2016 právoplatné dňa 06.09.2016 o zrušení národnej kultúrnej pamiatky, Z
3391/16, č.z. 158/16
Na C KN parc.č. 202/1 kúpna zmluva V 3036/17 z.d. 10.10.2017 Čz 157/17
Na výmeru parciel C KN č.244/3, 248 a 249 - Rozhodnutie Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor o
oprave chyby v katastrálnom operáte č.X-166/2020/Hre z.d.15.1.2021, X-166/2020, čz-25/21
Na C KN parc.č. 1107/41 Protokol č. 04008/2020-OV-0250127/20-00 z.d. 20.10.2020 o odovzdaní pozemkov pod
stavbami z majetku SR do vlastníctva obci, Z-4366/2020, č.z. 35/21
Žiadosť o zmenu údajov (adresa), R-783/2021, ČZ-33/22

Iné údaje

GP č.14328810-034/2008, ČZ-72/08
GP 14328810-178/2008 čz-158/15
ZPMZ č.336/2015 - čz 23/2016
GP č.14328810-42/2015 ( C KN 200/2, 200/3) - čz 98/2016
GP-34810668-12/2021, G1-82/21, ( C KN parc.č. 244/3,244/5,248/1,248/2,249/1,249/2), pri V-3701/2021, č.z. 8/22

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Titul nadobudnutia – nepriradené

TITL.III.ETAPA,VZ 101/93,VZ 134/93
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ČASŤ C: ŤARCHY
 

Na stavbu čs. 145 na parc. č. 1107/9 tit. delimitačného protokolu o odovzdaní a prevzatí kompetencií v súlade so zákonom NR
SR č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky k 1.7.2002 z.d.
1.7.2002, Z-230/04. čz-22/04

Na p.č.1107/4-8,1107/30-tit.zápisu stavby na zákl.potvrdenia OcÚ-č.17/2006 z.d.25.4.2006, Z 1067/06 - čz 26/06

Na p.č.12/1-2,1002/1,3 - Rozhodnutie SK Michalovce o oprave chyby, X-135/2006/Hr., z.d.9.2.2007 - čz 15/07

Iné údaje - nepriradené

Evidovana KP v UZKP c.10298,10300 schvalena R-ONV MICHALOVCE 221/87 z 11.12.87 /par.9/1,999/2-kaplnka/

na parc. č. 250 zápis kultúrného domu titl.listina o určení čís. súp. č. 9/1999 z.d. 29.11.99-Z 2919/99

GP 14328810-178/2008 pri V-562/09, čz 34/09

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno zo zákona v zmysle § 151o Občianskeho Zákonníka podľa §10 ods.(5) Zákona
č.656/2004 Z.z.v prospech Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy,a.s.,Mlynské Nivy
59/A,824 84 Bratislava 26,IČO:35829141 spočívajúce v práve uloženia nadzemného
elektrického vedenia 400kV,v práve prechodu a trpení ochranného pásma vedenia podľa GP
č.100/2002 na parc.č. C-KN 839,949,957/23,975/1,Z 21/08-čz.24/08

Vlastník poradové číslo 1 Zriaďuje sa vecné bremeno v rozsahu § 11 ods.1 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov pre Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO: 35829141, spočívajúce v práve uloženia
nadzemného elektrického vedenia ZVN, v práve prechodu a trpení ochranného pásma vedenia
podľa GP č.12/2013 v rozsahu dielov č.30 a CKN p.č.975/1, diel č.33 - CKN p.č.957/23, diel
č.53 - EKN p.č.992/1, Z 1202/14 - Čz 87/14

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez
pozemok registra C KN 202/1 a 202/2 (LV 1404), v prospech oprávneného z vecného bremena,
V 64/2016 z.d.22.6.2016 - čz 98/2016

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno zo zákona : V zmysle ustanovenia § 4 ods.1 zák.č.66/2009 Z.z. vzniká vo
verejnom záujme právo zodpovedajúce vecnému bremenu, obsahom ktorého je držba a
užívanie zastavaných pozemkov registra C KN č. 938, 1389/44 pod inžinierskou stavbou,
vrátane práva uskutočňovať inžiniersku stavbu alebo zmenu inžinierskej stavby v prospech
Košického samosprávneho kraja ako vlastníka inžinierskej stavby - pozemnej komunikácie -
cesty III.triedy na pozemkoch registra C KN č. 938, 1389/44 v zmysle zák.č.446/2001 Z.z. v
znení neskorších predpisov, Z-839/2017, čz-77/17

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - podľa zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike, v prospech oprávneného z vecného
bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, s
obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích
objektov a zariadení, a na umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu
Geometrického plánu č.19.00454/2019 a na parc. C KN 1222, Z-1412/2019,č.z.-191/19

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno podľa zák.č.251/2012 Z.z. o energetike, v prospech oprávneného z vecného
bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, s
obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák.č.251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích
objektov a zariadení a na umiestnenie elektro-energetického zariadenia, v rozsahu GP
č.400168.2761/2015, na parcelu C KN č.1142, Z-2844/2019, čz-327/19

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno podľa zák.č.251/2012 Z.z. o energetike, v prospech oprávneného z vecného
bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, s
obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák.č.251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích
objektov a zariadení a na umiestnenie elektro-energetického zariadenia, v rozsahu GP
č.400168.2762/2015, na parcelu C KN č.1142, Z-2845/2019, č.z. 334/19

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno podľa zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike, v prospech oprávneného z vecného
bremena Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, s
obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák.č.251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích
objektov a zariadení, a na umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parcele C KN
č.1389/44 v rozsahu Geometrického plánu č.19.02144/2019, Z-1141/2020, čz-170/20
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