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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra („zrušenie a zriadenie vecných bremien –
Priemyselný park Nitra - Sever“)

s c h v a ľ u j e

zriadenie vecných bremien na novovytvorených pozemkoch:
I. v k. ú. Dražovce, obec Nitra, odčlenených geometrickým plánom č. 37/2009 
vypracovaným Ing. Jánom Barátom, IČO: 22679103, úradne overeným dňa 15. 4. 2010, a to: 

1. parc. č. 814/45 – zastavané plochy o výmere 134 m2,
2. parc. č. 1264/40 – zastavané plochy o výmere 2 117 m2,
3. parc. č. 1264/41 – zastavané plochy o výmere 19 419 m2, 
4. parc. č. 1497/100 – zastavané plochy o výmere 5 582 m2, 

II. v k. ú. Mlynárce, obec Nitra, odčlenených geometrickým plánom č. 39/2009 
vypracovaným Ing. Jánom Barátom, IČO: 22679103, úradne overeným dňa 16. 3. 2010, a to:

1. parc. č. 1055/230 – ostatné plochy o výmere 298 m2,
2. parc. č. 1055/231 – zastavané plochy o výmere 149 m2,
3. parc. č. 1055/232 – zastavané plochy o výmere 9 081 m2, 
4. parc. č. 1055/234 – ostatné plochy o výmere 13 766 m2, 
5. parc. č. 1055/235 – ostatné plochy o výmere 1 049 m2, 
6. parc. č. 1055/237 – ostatné plochy o výmere 648 m2, 

III. v k. ú. Lužianky, obec Lužianky, odčlenených geometrickým plánom č. 38/2009 
vypracovaným Ing. Jánom Barátom, IČO: 22679103, úradne overeným dňa 1. 2. 2010, a to:

1. parc. č. 1345/53 – zastavané plochy o výmere 2 980 m2,
2. parc. č. 1345/54 – orná pôda o výmere 229 m2,
3. parc. č. 1345/55 – orná pôda o výmere 520 m2, 

v prospech oprávnených z vecných bremien:

- FARGUELL NITRA, s. r. o., so sídlom: Dolné Hony 8, 949 01 Nitra, IČO: 36770302,
- UNI CREDIT LEASING REAL ESTATE s. r. o., so sídlom: Plynárenská 7/A, 82109 

Bratislava, IČO: 35 696 796,
- Nitra Park II, s. r.o., so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36 823 872,
- Ryoka Global Europe s.r.o., so sídlom Dolné Hony 23, 949 01 Nitra, IČO: 36722715,
- SONY SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Trstínska cesta 8, Trnava, IČO: 35 

683 724,
- FOXCONN SLOVAKIA spol. s r. o., so sídlom Dolné Hony 29, 949 01 Nitra, IČO: 

35683724,
- ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Dolné Hony 25, 94901 Nitra,
- IČO: 35 970 910
- STEEP PLAST Slovakia s. r. o., so sídlom Dolné Hony 26, 95141 Lužianky, IČO: 

35915820,

s obsahom a v rozsahu, v akom budú jednotliví oprávnení z vecného bremena súhlasiť so 
zánikom jednotlivých vecných bremien spočívajúcich na parcelách, z ktorých boli vytvorené 
vyššie uvedené pozemky na základe geometrických plánov č. 37/2009, 38/2009 a 39/2009
vypracovaných z dôvodu prevodu vyššie uvedených pozemkov z vlastníctva spoločnosti Nitra 
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Invest, s. r. o., so sídlom Mostná 29, Nitra, IČO: 36561690, do výlučného vlastníctva Mesta 
Nitra.

Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená v prípade, že Mesto Nitra odpredá 
vyššie uvedené pozemky do vlastníctva inej osoby, a to v časti týkajúcej sa odpredaných 
pozemkov alebo v prípade, že bude zmenený charakter komunikácie vybudovanej na týchto 
pozemkoch, ktorej užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím Mesta Nitra 
č. SP 12870/2008-014-Ing. Dá zo dňa 30.09.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 25.10.2010, z verejnej na súkromnú.

u k l a d á

vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zmlúv 
o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti uznesenia.

T: 31.05.2012
K: MR
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Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra („zrušenie a zriadenie vecných bremien –
Priemyselný park Nitra - Sever“)

V súlade s § 14 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2009 
o hospodárení s majetkom mesta Nitra predkladáme návrh na nakladanie s majetkom Mesta 
Nitra („zrušenie a zriadenie vecných bremien – Priemyselný park Nitra - Sever“).

     Mesto Nitra a spoločnosť Nitra Invest, s.r.o., uzatvorili dňa 19.07.2006 Zmluvu o  budúcej 
kúpnej zmluve č. j. 675/2006/SM (ďalej len „zmluva o budúcej kúpnej zmluve“), ktorej 
predmetom je záväzok spoločnosti Nitra Invest, s.r.o. odpredať Mestu Nitra pozemky pod 
primárnou komunikáciou v Priemyselnom parku Nitra – Sever. Dňa 06.12.2012 bol k tejto 
zmluve uzatvorený dodatok č. j. 2066/2011/OM, ktorým sa predĺžila lehota na uzatvorenie 
riadnej kúpnej zmluvy na 120 dní od doručenia výzvy Mesta Nitra na jej uzatvorenie. 
     V zmysle čl. III bodu 4. zmluvy o budúcej kúpnej zmluve majú byť predmetné 
nehnuteľnosti prevedené na Mesto Nitra bez zaťaženia vecnými bremenami, nájomnými 
zmluvami a inými ťarchami a povinnosťami, s výnimkou zaťaženia predmetu kúpy 
v prospech vlastníkov a správcov inžinierskych sietí.

     Do dnešného dňa, t. j. 30.01.2012, nie je kúpna zmluva na pozemky pod primárnou 
komunikáciou uzatvorená, pretože investorské spoločnosti, ktoré sú oprávnené z vecných 
bremien práv prechodu a prejazdu cez tieto parcely ich odmietajú zrušiť.
    Aby bolo možné uzatvoriť zmluvu na prevod pozemkov pod Primárnou komunikáciou 
v PP Nitra – Sever, je potrebné dať investorom záruky, že keď Mesto Nitra prevedie tieto 
pozemky ďalej na inú osobu, alebo ak cesta stratí funkciu verejnej komunikácie, nebude 
ohrozený prístup k nehnuteľnostiam investorov.
     Právnym zástupcom investorov nepostačovalo uistenie, že sa jedná o účelovú verejnú 
komunikáciu, a teda v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne 
komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým 
spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila a že mesto Nitra nemá v úmysle 
obmedziť užívanie týchto pozemkov rovnako, ako neobmedzuje užívanie iných verejných 
komunikácií na svojom území. 
     Z tohto dôvodu predkladáme návrh, na základe ktorého by investori, oprávnení z vecných 
bremien, boli účastníkmi zmluvy o prevode pozemkov pod primárnou komunikáciou v 
rozsahu týkajúcom sa vecných bremien a v tomto rozsahu by boli vecné bremená zrušené. 
Zároveň by v tejto kúpnej zmluve bolo zakomponované aj ustanovenie, ktoré by malo 
charakter zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rozsahu, v akom ho majú 
jednotliví investori zriadené teraz vo vzťahu k spoločnosti Nitra Invest, s.r.o. ako povinnému 
z vecného bremena. Zmluva o vecnom bremene by bola uzatvorená v prípade, že by sa Mesto 
Nitra rozhodlo dotknuté pozemky previesť zo svojho vlastníctva alebo ak by primárna 
komunikácia prestala byť verejnou komunikáciou.
     Prílohou tohto materiálu je zoznam investorov oprávnených z vecných bremien, rozsahu 
týchto vecných bremien a zaťažených pozemkov.

     Na základe uvedeného predkladáme na prerokovanie Mestskej rade v Nitre návrh na 
nakladanie s majetkom Mesta Nitra („zrušenie a zriadenie vecných bremien – Priemyselný 
park Nitra - Sever“) tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.
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Ťarchy na výmaz na pozemkoch pod „Primárnou komunikáciou“ v PP Sever v Nitre
stav k 15.12.2010

LV č. 3591 k. ú. Dražovce

Parcelné 
číslo

Register Druh 
pozemku

Výmera
v m2

Ťarcha Oprávnený z vecného 
bremena

1091 E trvalý 
trávnatý 
porast

757 a.) Právo prechodu peši a prejazdu osobnými i nákladnými motorovými vozidlami alebo iným
doprav.prostriedkom cez p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v 
prospech vlastníka
p.č.1067/28,1067/48, 1067/49, 1067/50, 1067/51, 1067/52, 1067/53, 1067/54, 1067/55, 1067/56
b.) Právo uloženia inžinierskych sietí a právo pripojenia inžinierskych sietí k už vybudovanej 
infraštruktúre
umiestnenej na p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v prospech 
vlastníka p.č.1067/28,
1067/54 v rozsahu určenom GP č.49/08.

FARGUELL NITRA, s. r. o.
LV č.  3767

1092/1 E trvalý 
trávnatý 
porast

1923 a, Vecné bremeno -spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov p.č.1092/1, 1092/2 
v prospech vlastníka pozemkov p.č.1067/16, 1067/17
-strpieť umiestnenie vodovodnej prípojky a potrubia, plynovej prípojky a potrubia, kanalizačnej 
prípojky a potrubia (dažďovej, splaškovej a dažďovej zaolejovanej) a
-ich užívanie vlastníkom pozemkov p.č.1067/16, 1067/17 a
-strpieť neobmedzený prístup na zaťažené pozemky za účelom kontroly, údržby a opravy 
potrubí a vedení a
-chrániť zriadené prípojky, potrubia a vedenia inžinierskych sietí pred mechanických 
poškodením v rozsahu podľa GP č.2/07;
b. Vecné bremeno -spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov p.č.1092/1, 1092/2 
v prospechvlastníka pozemku p.č.1067/19
-strpieť umiestnenie vnútroareálových ciest a spevnených plôch a
-ich užívanie vlastníkom pozemku p.č.1067/19 a
-strpieť neobmedzený prístup na zaťažené pozemky za účelom kontroly, údržby a opravy 
vnútroareálových ciest a spevnených plôch a
-chrániť zriadené vnútroareálové cesty a spevnené plochy pred poškodením v rozsahu podľa GP 
č.3/07;
c. Vecné bremeno -spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov p.č.1092/1, 1092/2 
v prospech vlastníka pozemku p.č.1067/19 strpieť právo prechodu peši a prejazdu motorovými 
vozidlami vlastníkovi pozemku p.č.1067/19, podľa V 1708/07 -129/07

UNI CREDIT LEASING REAL 
ESTATE s. r. o.
LV č. 3647
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Parcelné 
číslo

Register Druh 
pozemku

Výmera
v m2

Ťarcha Oprávnený z vecného 
bremena

a.) Právo prechodu peši a prejazdu osobnými i nákladnými motorovými vozidlami alebo iným
doprav.prostriedkom cez p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v 
prospech vlastníka p.č.1067/28,1067/48, 1067/49, 1067/50, 1067/51, 1067/52, 1067/53, 
1067/54, 1067/55, 1067/56
b.) Právo uloženia inžinierskych sietí a právo pripojenia inžinierskych sietí k už vybudovanej 
infraštruktúre umiestnenej na p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v 
prospech vlastníka p.č.1067/28, 1067/54 v rozsahu určenom GP č.49/08.
c.) Právo zriadenia prístupovej cesty na p.č.1092/1,1092/2 a právo prechodu a prejazdu po 
zriadenej prístupovej ceste v prospech vlastníka p.č.1067/28, 1067/54 v rozsahu určenom GP 
č.30/08 podľa V 2700/08 -193/08, -4/09, - 5/10

FARGUELL NITRA, s. r. o.
LV č.  3767

a, Vecné bremeno -spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov p.č.1092/1, 1092/2 
v prospech vlastníka pozemkov p.č.1067/16, 1067/17
-strpieť umiestnenie vodovodnej prípojky a potrubia, plynovej prípojky a potrubia, kanalizačnej 
prípojky a potrubia (dažďovej, splaškovej a dažďovej zaolejovanej) a
-ich užívanie vlastníkom pozemkov p.č.1067/16, 1067/17 a
-strpieť neobmedzený prístup na zaťažené pozemky za účelom kontroly, údržby a opravy 
potrubí a vedení a
-chrániť zriadené prípojky, potrubia a vedenia inžinierskych sietí pred mechanických 
poškodením v rozsahu podľa GP č.2/07;
b. Vecné bremeno -spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov p.č.1092/1, 1092/2 
v prospech vlastníka pozemku p.č.1067/19
-strpieť umiestnenie vnútroareálových ciest a spevnených plôch a
-ich užívanie vlastníkom pozemku p.č.1067/19 a
-strpieť neobmedzený prístup na zaťažené pozemky za účelom kontroly, údržby a opravy 
vnútroareálových ciest a spevnených plôch a
-chrániť zriadené vnútroareálové cesty a spevnené plochy pred poškodením
v rozsahu podľa GP č.3/07;
c. Vecné bremeno -spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov p.č.1092/1, 1092/2 
v prospech vlastníka pozemku p.č.1067/19 strpieť právo prechodu peši a prejazdu motorovými 
vozidlami vlastníkovi pozemku p.č.1067/19, podľa V 1708/07 -129/07

UNI CREDIT LEASING REAL 
ESTATE s. r. o.
LV č. 3647

1092/2 E trvalý 
trávnatý 
porast

4962

a.)Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku
p.č.1067/31,1067/41,1067/42,1067/43,1067/44,1067/45,1067/46,1067/47 ktoré spočíva v práve 
uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch p.č.'E'1092/2,1093/1,1093/2,1093/3,1094,
'C'p.č.1067/36 a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.9/08.
b.)Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku p.č.1067/31, 1067/41, 1067/42, 1067/43,
1067/44,1067/45,1067/46,1067/47 ktoré spočíva v práve prechodu pešo a autom cez
pozemky p.č.'E'1092/2,1093/1,1093/2,1093/3,1094 ,'C'p.č.1067/36 a to v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne č.9/08 podľa V 2191/08 -84/08,4/09,10/09

Nitra Park II, s. r.o.
LV č. 3773
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Parcelné 
číslo

Register Druh 
pozemku

Výmera
v m2

Ťarcha Oprávnený z vecného 
bremena

a.) Právo prechodu peši a prejazdu osobnými i nákladnými motorovými vozidlami alebo iným
doprav.prostriedkom cez p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v 
prospech vlastníka p.č.1067/28,1067/48, 1067/49, 1067/50, 1067/51, 1067/52, 1067/53, 
1067/54, 1067/55, 1067/56
b.) Právo uloženia inžinierskych sietí a právo pripojenia inžinierskych sietí k už vybudovanej 
infraštruktúre umiestnenej na p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v 
prospech vlastníka p.č.1067/28, 1067/54 v rozsahu určenom GP č.49/08.
c.) Právo zriadenia prístupovej cesty na p.č.1092/1,1092/2 a právo prechodu a prejazdu po 
zriadenej prístupovej ceste v prospech vlastníka p.č.1067/28, 1067/54 v rozsahu určenom GP 
č.30/08 podľa V 2700/08 -193/08, -4/09, - 5/10

FARGUELL NITRA, s. r. o.
LV č.  3767

a.)Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku p.č.1067/31,1067/41,1067/42,1067/43,
1067/44, 1067/45,1067/46,1067/47 ktoré spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí na 
pozemkoch p.č.'E'1092/2,1093/1,1093/2,1093/3,1094 ,'C'p.č.1067/36 a to v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne č.9/08.
b.)Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku p.č.1067/31, 1067/41,1067/42,1067/43,
1067/44, 1067/45,1067/46,1067/47 ktoré spočíva v práve prechodu pešo a autom cez
pozemky p.č.'E'1092/2,1093/1,1093/2,1093/3,1094 ,'C'p.č.1067/36 a to v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne č.9/08 podľa V 2191/08 -84/08,4/09,10/09

Nitra Park II, s. r.o.
LV č. 3773

1093/1 E trvalý 
trávnatý 
porast

1899

a.) Právo prechodu peši a prejazdu osobnými i nákladnými motorovými vozidlami alebo iným
doprav.prostriedkom cez p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v 
prospech vlastníka p.č.1067/28,1067/48, 1067/49, 1067/50, 1067/51, 1067/52, 1067/53, 
1067/54, 1067/55, 1067/56
b.) Právo uloženia inžinierskych sietí a právo pripojenia inžinierskych sietí k už vybudovanej 
infraštruktúre umiestnenej na p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v 
prospech vlastníka p.č.1067/28,1067/54 v rozsahu určenom GP č.49/08.

FARGUELL NITRA, s. r. o.
LV č.  3767

1093/2 E trvalý 
trávnatý 
porast

1516 a.)Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku p.č.1067/31,1067/41,1067/42,1067/43,
1067/44,1067/45,1067/46,1067/47 ktoré spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí na 
pozemkoch p.č.'E'1092/2,1093/1,1093/2,1093/3,1094 ,'C'p.č.1067/36 a to v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne č.9/08.
b.)Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku p.č.1067/31, 1067/41,1067/42,1067/43,
1067/44, 1067/45,1067/46,1067/47 ktoré spočíva v práve prechodu pešo a autom cez
pozemky p.č.'E'1092/2,1093/1,1093/2,1093/3,1094 ,'C'p.č.1067/36 a to v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne č.9/08 podľa V 2191/08 -84/08,4/09,10/09

Nitra Park II, s. r.o.
LV č. 3773
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Parcelné 
číslo

Register Druh 
pozemku

Výmera
v m2

Ťarcha Oprávnený z vecného 
bremena

a.) Právo prechodu peši a prejazdu osobnými i nákladnými motorovými vozidlami alebo iným
doprav.prostriedkom cez p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v 
prospech vlastníka p.č.1067/28,1067/48, 1067/49, 1067/50, 1067/51, 1067/52, 1067/53, 
1067/54, 1067/55, 1067/56
b.) Právo uloženia inžinierskych sietí a právo pripojenia inžinierskych sietí k už vybudovanej 
infraštruktúre umiestnenej na p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v 
prospech vlastníka p.č.1067/28, 1067/54 v rozsahu určenom GP č.49/08.
c.) Právo zriadenia prístupovej cesty na p.č.1092/1,1092/2 a právo prechodu a prejazdu po 
zriadenej prístupovej ceste v prospech vlastníka p.č.1067/28, 1067/54 v rozsahu určenom GP 
č.30/08 podľa V 2700/08 -193/08, -4/09, - 5/10

FARGUELL NITRA, s. r. o.
LV č.  3767

a.)Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku p.č.1067/31,1067/41,1067/42,1067/43,
1067/44,1067/45,1067/46,1067/47 ktoré spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí na 
pozemkoch p.č.'E'1092/2,1093/1,1093/2,1093/3,1094 ,'C'p.č.1067/36 a to v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne č.9/08.
b.)Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku p.č.1067/31, 1067/41,1067/42,1067/43,
1067/44,1067/45,1067/46,1067/47 ktoré spočíva v práve prechodu pešo a autom cez
pozemky p.č.'E'1092/2,1093/1,1093/2,1093/3,1094 ,'C'p.č.1067/36 a to v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne č.9/08 podľa V 2191/08 -84/08,4/09,10/09

Nitra Park II, s. r.o.
LV č. 3773

1093/3 E trvalý 
trávnatý 
porast

611

a.) Právo prechodu peši a prejazdu osobnými i nákladnými motorovými vozidlami alebo iným
doprav.prostriedkom cez p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v 
prospech vlastníka p.č.1067/28,1067/48, 1067/49, 1067/50, 1067/51, 1067/52, 1067/53, 
1067/54, 1067/55, 1067/56
b.) Právo uloženia inžinierskych sietí a právo pripojenia inžinierskych sietí k už vybudovanej 
infraštruktúre umiestnenej na p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v 
prospech vlastníka p.č.1067/28, 1067/54 v rozsahu určenom GP č.49/08.
c.) Právo zriadenia prístupovej cesty na p.č.1092/1,1092/2 a právo prechodu a prejazdu po 
zriadenej prístupovej ceste v prospech vlastníka p.č.1067/28, 1067/54 v rozsahu určenom GP 
č.30/08 podľa V 2700/08 -193/08, -4/09, - 5/10

FARGUELL NITRA, s. r. o.
LV č.  3767

1067/36 C ostatné 
plochy

14929 a.)Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku p.č.1067/31,1067/41,1067/42,1067/43,
1067/44,1067/45,1067/46,1067/47 ktoré spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí na 
pozemkoch p.č.'E'1092/2,1093/1,1093/2,1093/3,1094 ,'C'p.č.1067/36 a to v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne č.9/08.
b.)Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku p.č.1067/31,1067/41,1067/42, 1067/43,
1067/44,1067/45,1067/46,1067/47 ktoré spočíva v práve prechodu pešo a autom cez
pozemky p.č.'E'1092/2,1093/1,1093/2,1093/3,1094 ,'C'p.č.1067/36 a to v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne č.9/08 podľa V 2191/08 -84/08,4/09,10/09

Nitra Park II, s. r.o.
LV č. 3773
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Parcelné 
číslo

Register Druh 
pozemku

Výmera
v m2

Ťarcha Oprávnený z vecného 
bremena

a.) Právo prechodu peši a prejazdu osobnými i nákladnými motorovými vozidlami alebo iným
doprav.prostriedkom cez p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v 
prospech vlastníka p.č.1067/28,1067/48, 1067/49, 1067/50, 1067/51, 1067/52, 1067/53, 
1067/54, 1067/55, 1067/56
b.) Právo uloženia inžinierskych sietí a právo pripojenia inžinierskych sietí k už vybudovanej 
infraštruktúre umiestnenej na p.č.'E'1091,1093/1,1093/2,1093/3,1092/1,1092/2 ,'C'p.č.1067/36 v 
prospech vlastníka p.č.1067/28, 1067/54 v rozsahu určenom GP č.49/08.

FARGUELL NITRA, s. r. o.
LV č.  3767

LV č. 2187 k. ú. Lužianky
Parcelné 

číslo
Register Druh 

pozemku
Výmera

v m2
Ťarcha Ťarcha v prospech

1345/19 C orná pôda 6539 Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, IČO: 00151653, podľa V 
4330/08 zo dňa 26.9.2008 na pozemky - parc.reg.C: p.č. 1242/5, 1345/6, 1345/14, 1345/19 a 
parc.reg.E: p.č. 1344/5, 1346/12 a parc.reg.C: p.č. 1242/21, 1245/16, 1242/22, 1245/18, 1242/23, 
1245/20, 1242/25, 1245/24, 1242/26, 1242/27, 1242/29,1242/30, 1242/31, 1242/32, 1242/33, 
1242/34, 1242/35, 1345/41, 1345/42, 1345/43, 1345/44. - 313/08,9/09, -254/09

Slovenská sporiteľňa, a.s.,
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LV č. 7838 k. ú. Mlynárce

Parcelné 
číslo

Register Druh 
pozemku

Výmera Ťarcha Oprávnený z vecného 
bremena

1053/6 C ostatné 
plochy

2251 Vecné bremeno:
- právo prechodu peši a prejazdu osob. i náklad. motor. vozidlami cez p.č. 1055/114 v celom 
rozsahu v prospech
vlastníka p.č.1055/84, 1055/137, 1055/138, 1055/139, 1055/140, 1055/141, 1055/142, 1055/143, 
1055/144, 1055/145,
1055/146, 1055/147, 1055/148, 1055/149, 1055/150, 1055/151, 1055/152, 1055/153, 1055/154, 
1055/171, 1055/172,
1055/173, 1055/174, 1055/175, 1055/176, 1055/177, 1055/178, 1055/179, 1055/240, 1055/241, 
1055/242, 1055/243,
- právo uloženia inžinierskych sietí a v práve pripojenia inžiniers. sietí k už vybudovanej 
infraštruktúre
umiestnenej na p.č.1053/6, 1055/40, 1055/114, 1094/4 v prospech vlastníka p.č.1055/84, 
1055/137, 1055/138,
1055/139, 1055/140, 1055/141, 1055/142, 1055/143, 1055/144, 1055/145, 1055/146, 1055/147, 
1055/148, 1055/149,
1055/150, 1055/151, 1055/152, 1055/153, 1055/154, 1055/171, 1055/172, 1055/173, 1055/174, 
1055/175, 1055/176,
1055/177, 1055/178, 1055/179, 1055/240, 1055/241, 1055/242,, 1055/243 v rozsahu určenom 
GP č.21/08,
- právo zriadenia prístupovej cesty na p.č.1055/114 a v práve prechodu a prejazdu po zriadenej 
prístupovej
ceste v prospech vlastníka p.č.1055/84, 1055/137, 1055/138, 1055/139, 1055/140, 1055/141, 
1055/142, 1055/143,
1055/144, 1055/145, 1055/146, 1055/147, 1055/148, 1055/149, 1055/150, 1055/151, 1055/152, 
1055/153, 1055/154,
1055/171, 1055/172, 1055/173, 1055/174, 1055/175, 1055/176, 1055/177, 1055/178, 1055/179, 
1055/240, 1055/241,
1055/242, 1055/243 v rozsahu určenom GP č.18/08,
podľa V 4224/08 -218/08, V 8433/08 -442/08, -340/09, -389/10

Ryoka Global Europe s.r.o.
LV č. 7898

1055/1 ostatné 
plochy

34214 Vecné bremeno - v prospech SONY SLOVAKIA, spol. s r.o., Trstínska cesta 8, Trnava (IČO: 35 
683 724) na nehnuteľnosť -p.č.1055/1, 1055/80, 1055/81 v rozsahu podľa GP č.34/07 a to:
-strpieť na pozemku umiestnenie stavieb a inžinierskych sietí (SO101 Komunikácie a spevnené 
plochy, SO201a Vodovod pitný, SO302 Splašková kanalizácia, SO501 VN káblové rozvody, 
SO701 STL prípojka plynu) oprávneným z vecného bremena
-umožniť oprávnenému z vecného bremena vstup na pozemok za účelom bežnej údržby, revízie, 
prípadne havárie energetického zariadenia
-dodržiavať všetky práva oprávneného z vecného bremena a umožniť mu nerušené užívanie práv
vyplývajúcich z tejto zmluvy., podľa V 4215/07 -490/07, -582/07, - 657/07

SONY SLOVAKIA, spol. s r.o.
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Parcelné 
číslo

Register Druh 
pozemku

Výmera Ťarcha Oprávnený z vecného 
bremena

Vecné bremeno -spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí na p.č.1055/1, 1055/80, 
1055/81 v prospech vlastníka p.č.1055/62, 1055/155, 1055/156, 1055/157, 1055/158, 1055/159, 
1055/160, 1055/161, 1055/162, 1055/163, 1055/164, 1055/193, 1055/97, 1055/226, 1055/195, 
1055/196 v rozsahu vyznačenom v GP č.86/2006, podľa V 7917/06 -379/06, -
582/07,657/07,203/09, -74/10

FOXCONN SLOVAKIA spol. 
s r. o.
LV č. 7888

Vecné bremeno právo prechodu autom cez pozemok p.č. 1055/40 v prospech ICS Industrial 
Cables Slovakia, spol. s.r.o, Panská 14, Bratislava ( IČO : 35 970 910 ) v rozsahu vyznačenom 
GP č. 49/06, vecné bremeno - právo uloženia inžinierskych sietí na p.č. 1055/40 v prospech ICS 
Industrial Cables Slovakia,spol. s.r.o., Panská 14 Bratislava ( IČO : 35 970 910 ) v rozsahu 
vyznačenom GP č. 49/06 , podľa V 108/07 - 14/07, 451/07, -218/08

ICS Industrial Cables Slovakia,
spol. s.r.o.

1055/40 C ostatné 
plochy

15850

Vecné bremeno:
- právo prechodu peši a prejazdu osôb. i náklad. motor. vozidlami cez p.č. 1055/114 v celom 
rozsahu v prospech
vlastníka p.č.1055/84, 1055/137, 1055/138, 1055/139, 1055/140, 1055/141, 1055/142, 1055/143, 
1055/144, 1055/145,
1055/146, 1055/147, 1055/148, 1055/149, 1055/150, 1055/151, 1055/152, 1055/153, 1055/154, 
1055/171, 1055/172,
1055/173, 1055/174, 1055/175, 1055/176, 1055/177, 1055/178, 1055/179, 1055/240, 1055/241, 
1055/242, 1055/243,
- právo uloženia inžinierskych sietí a v práve pripojenia inžiniers. sietí k už vybudovanej 
infraštruktúre
umiestnenej na p.č.1053/6, 1055/40, 1055/114, 1094/4 v prospech vlastníka p.č.1055/84, 
1055/137, 1055/138,
1055/139, 1055/140, 1055/141, 1055/142, 1055/143, 1055/144, 1055/145, 1055/146, 1055/147, 
1055/148, 1055/149,
1055/150, 1055/151, 1055/152, 1055/153, 1055/154, 1055/171, 1055/172, 1055/173, 1055/174, 
1055/175, 1055/176,
1055/177, 1055/178, 1055/179, 1055/240, 1055/241, 1055/242,, 1055/243 v rozsahu určenom 
GP č.21/08,
- právo zriadenia prístupovej cesty na p.č.1055/114 a v práve prechodu a prejazdu po zriadenej 
prístupovej
ceste v prospech vlastníka p.č.1055/84, 1055/137, 1055/138, 1055/139, 1055/140, 1055/141, 
1055/142, 1055/143,
1055/144, 1055/145, 1055/146, 1055/147, 1055/148, 1055/149, 1055/150, 1055/151, 1055/152, 
1055/153, 1055/154,
1055/171, 1055/172, 1055/173, 1055/174, 1055/175, 1055/176, 1055/177, 1055/178, 1055/179, 
1055/240, 1055/241,
1055/242, 1055/243 v rozsahu určenom GP č.18/08,
podľa V 4224/08 -218/08, V 8433/08 -442/08, -340/09, -389/10

Ryoka Global Europe s.r.o.
LV č. 7898
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Parcelné 
číslo

Register Druh 
pozemku

Výmera Ťarcha Oprávnený z vecného 
bremena

Vecné bremeno -povinnosť vlastníka p.č.1055/40 (k.ú.Mlynárce) v rozsahu podľa GP 
č.17801591-026/2008 v prospech vlastníka p.č.1345/10 (k.ú.Lužianky) strpieť:
a, vybudovanie, udržiavanie a rekonštrukciu cesty k p.č.1345/10 (k.ú.Lužianky) a prechod peších 
a vjazd vozidiel na p.č.1055/40 (k.ú.Mlynárce)
b, vybudovanie, prevádzku, udržiavanie a rekonštrukciu splaškovej a dažďovej kanalizácie 
vedenej z p.č.1345/10 (k.ú.Lužianky) do verejnej kanalizácie cez p.č.1055/40 (k.ú.Mlynárce),
c, vybudovanie, prevádzku, udržiavanie a rekonštrukciu prípojok k verejným sieťam distribúcie 
vody, plynu, elektrickej energie a telekomunikácií cez p.č.1055/40 (k.ú.Mlynárce),
podľa V 3831/08 -343/08

STEEP PLAST Slovakia s. r. o.

1055/114 C zastavané 
plochy 
a nádvoria

215 Vecné bremeno:
- právo prechodu peši a prejazdu osob. i náklad. motor. vozidlami cez p.č. 1055/114 v celom 
rozsahu v prospech
vlastníka p.č.1055/84, 1055/137, 1055/138, 1055/139, 1055/140, 1055/141, 1055/142, 1055/143, 
1055/144, 1055/145,
1055/146, 1055/147, 1055/148, 1055/149, 1055/150, 1055/151, 1055/152, 1055/153, 1055/154, 
1055/171, 1055/172,
1055/173, 1055/174, 1055/175, 1055/176, 1055/177, 1055/178, 1055/179, 1055/240, 1055/241, 
1055/242, 1055/243,
- právo uloženia inžinierskych sietí a v práve pripojenia inžiniers. sietí k už vybudovanej 
infraštruktúre
umiestnenej na p.č.1053/6, 1055/40, 1055/114, 1094/4 v prospech vlastníka p.č.1055/84, 
1055/137, 1055/138,
1055/139, 1055/140, 1055/141, 1055/142, 1055/143, 1055/144, 1055/145, 1055/146, 1055/147, 
1055/148, 1055/149,
1055/150, 1055/151, 1055/152, 1055/153, 1055/154, 1055/171, 1055/172, 1055/173, 1055/174,
1055/175, 1055/176,
1055/177, 1055/178, 1055/179, 1055/240, 1055/241, 1055/242,, 1055/243 v rozsahu určenom 
GP č.21/08,
- právo zriadenia prístupovej cesty na p.č.1055/114 a v práve prechodu a prejazdu po zriadenej 
prístupovej
ceste v prospech vlastníka p.č.1055/84, 1055/137, 1055/138, 1055/139, 1055/140, 1055/141, 
1055/142, 1055/143,
1055/144, 1055/145, 1055/146, 1055/147, 1055/148, 1055/149, 1055/150, 1055/151, 1055/152, 
1055/153, 1055/154,
1055/171, 1055/172, 1055/173, 1055/174, 1055/175, 1055/176, 1055/177, 1055/178, 1055/179, 
1055/240, 1055/241,
1055/242, 1055/243 v rozsahu určenom GP č.18/08,
podľa V 4224/08 -218/08, V 8433/08 -442/08, -340/09, -389/10

Ryoka Global Europe s.r.o.
LV č. 7898
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Parcelné 
číslo

Register Druh 
pozemku

Výmera Ťarcha Oprávnený z vecného 
bremena

1094/4 C zastavané 
plochy a 
nádvoria

604 Vecné bremeno:
- právo prechodu peši a prejazdu osob. i náklad. motor. vozidlami cez p.č. 1055/114 v celom 
rozsahu v prospech
vlastníka p.č.1055/84, 1055/137, 1055/138, 1055/139, 1055/140, 1055/141, 1055/142, 1055/143, 
1055/144, 1055/145,
1055/146, 1055/147, 1055/148, 1055/149, 1055/150, 1055/151, 1055/152, 1055/153, 1055/154, 
1055/171, 1055/172,
1055/173, 1055/174, 1055/175, 1055/176, 1055/177, 1055/178, 1055/179, 1055/240, 1055/241, 
1055/242, 1055/243,
- právo uloženia inžinierskych sietí a v práve pripojenia inžiniers. sietí k už vybudovanej 
infraštruktúre
umiestnenej na p.č.1053/6, 1055/40, 1055/114, 1094/4 v prospech vlastníka p.č.1055/84, 
1055/137, 1055/138,
1055/139, 1055/140, 1055/141, 1055/142, 1055/143, 1055/144, 1055/145, 1055/146, 1055/147, 
1055/148, 1055/149,
1055/150, 1055/151, 1055/152, 1055/153, 1055/154, 1055/171, 1055/172, 1055/173, 1055/174, 
1055/175, 1055/176,
1055/177, 1055/178, 1055/179, 1055/240, 1055/241, 1055/242,, 1055/243 v rozsahu určenom 
GP č.21/08,
- právo zriadenia prístupovej cesty na p.č.1055/114 a v práve prechodu a prejazdu po zriadenej 
prístupovej
ceste v prospech vlastníka p.č.1055/84, 1055/137, 1055/138, 1055/139, 1055/140, 1055/141, 
1055/142, 1055/143,
1055/144, 1055/145, 1055/146, 1055/147, 1055/148, 1055/149, 1055/150, 1055/151, 1055/152, 
1055/153, 1055/154,
1055/171, 1055/172, 1055/173, 1055/174, 1055/175, 1055/176, 1055/177, 1055/178, 1055/179, 
1055/240, 1055/241,
1055/242, 1055/243 v rozsahu určenom GP č.18/08,
podľa V 4224/08 -218/08, V 8433/08 -442/08, -340/09, -389/10

Ryoka Global Europe s.r.o.
LV č. 7898






