
Cavojskeho / ZSE / Verejna nabijacia stanica pre elektromobily

Predmet: Cavojskeho / ZSE / Verejna nabíjacia stanica pre elektromobily
Od: "Mydlo, Míchal" <michal.mydlo@zse.sk>
Dátum: 30. 1. 2018 15:06

Pre: "darina.gullar@karlovaves.sk" <darina.gullar@karlovaves.sk>
Kópia: "míchaela.konecna@karlovaves.sk" <míchaela.konecna @,k€

@ČS'
avps.sk>, "Laluch,

Jan" <jan.laluch@zse.sk>, Markuš, Radoslav <Radoslav.Markus@fs'J'.7i:;S7 !M:d-ryrŮ;???-.,;,'?,
S!al/a - KalalOs-la l/eS

Dobí'y den pani Gullar, Í,Da{lll'll.'

v zi?+iysle teleFonatu Vam zasielam podklady k zriadeniu vere'ynej nabijace3 stanic%.'E'ovid?????,,7,;,G-.
Co sa az cidiaio:

ÍČ:íSl(') s(Tisu
:f3(;
l-.4-l

1. V roku 2017 sme podavali na Magistrat Navrh na spolupracbi pri zriadeni rychlonabijacich stanic (v-p'ril?)7
jednoíi z lokalit bola prave Cavojskeho ulica
2. Magis'trat si od MC Karlova Ves vyziadal vy3adrenie (v prilohe), k:tore bolo zo strany MC Karlova Ves s',í hlasne
3 s Magistratom riesime Zmluííu o buduce3 zmluve o zriadem vecneho bremena pre ulozeme?inzmierske3 sieíe oí:i
ti'aíostanice pp? pa.í?kova.ciq mi.es.ta.? . .

'!6 -03- 20Jd'
?7rí.

3

Touto cestou by som Vas chcel poprosit o radu, ake dalsie krok:y mame íírobit pre ziskaríie vztahu (vy5raďenie) k 2
.parkqyacjíB rríies'taí'n, l<tore budo sluzit ako statia pre vybudovanu verejnu nabijacici stanicu elektromobilov.

Vopred daku3em za pomoc.

I'i.íiichal l!ílydlo

Vedúci výstavby a prevádzky e-mobility
Corporate Developn'ieiit
M: *4)1 903 773 169

michal.mydlo?@zse.sk

Západoslovenská energetika, a.s.
Čcilenova 6
S:<-816 4i 8ratislava 1

www.zse.sk

-Prílohy:

BA-Cavojskeho-MC KV-Vyjadreníe k zíadostí o VB-2017-10-17.pdf

BA-Mestske lokality-ZSE-List Navrh na spolupracu 2017-06-22.pdf

137 kB

563 kB

lzl qí i »n'ií:i?;y<'q
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Magistrát l'il.mesta SR BA
Pri?maciáh'ie ríárn. 1
8I4 99 ?Bra'úslava

l

ll

Vaše ČÍSIO Naše číSl0 Vybavuje,/linlca
KV/T)OP/27(i0/2017/1765'3/iVI Konečná Micl'iaela, íng./
K ' 02/707 Il 27)

mic.haeia.konecria(a)jkarlovaves.sk

BraLislava

T7.lO.20l7

Xfee

Odpoved" - .žiadost." o vy,iadrenie k žixdosti v Xs.sti íí:iiestnej koimtnikáeMa - Čavojskélxo uJ.

Na základe va'se3 fiadosu, doručei'iej na ttiriajší i:iraď ďňa 9. iO.20l7, evidovti»e5 pod čísloyxí
17]í8/20'l7, o stanovisko prfslušnébo cestné»o správneho orgáx'iu kpredmetnej žiaďosti
un:iestneiťa nab4jacej srariice ABB -í'erra 53 spolu s ulož=tíím Nn4 pr'.po3ky v časti naiestnei
koritíu'ůáeie - Čavojskél:'io aliezi, na pareele KN registra C č. 285}1, k-ú. Karlova Ves vo
vlasl'iíetve Hlavného inesta Sicívenskej repub2;ky Bratisiava:

r:ks:ve;mí.':?: Západosloveriská energetika, a.s. Ču!eriova 6, 8 1647 Bratisiava
laT-'zs=ao.ra stav'.'íy:-Na'oíjacia starác'a IVB Te.rm 53 (:2asr-ojskébo uNica, Bratisíava
QJ:?r:i.=stae«í:c síavby: Čavojského ul., parc. I(.íN registra C č. 285rll, k.ú. Kartova Ves

7,eř'í'iclžsA::p aopvhv«,r váín vydávatne závázné stanovisko kžiadosti spoJočnos(i
2ápacioslovenská energel:ika, a.s. Ikttmiestneniy nabíjaeej staniee ?ABB Tei-ra 53 spoiu
s uložeriím .kTN prípqilcy v časti miestriej lconninilcáeie- (:2-avo5ského ulica v zi?iiysle §l40'o
zákona č. 50/ 1976 zb. o stavebnom konani v znení neskoršíe.h predpisov a v ztnysle §3 a §3 l)
ods. 3 z&ona č.. 135/1961 Zb. o pozetnnýeh kon'íunikáeiáeh 'v zriení neskoršíeh predpisov.
Mesrslcá č.asť Bratislava-Ka::lova Ves

Su'.ňlaSí

s navrhovaným riešenií'rí unaíestnenia nabíjaeej star=iee -ABB Terra 53 spolí?t s uiožením N'l'S!
piípojlcy avyhraaenia dvoc!a- parkovacícb miest knabijacej staniei pre nabfjanie
elektromobiiov.

S t'íctati

Dana (Záo3osiá
starost[ca

'relefórs
02/707 ] l l .1 ]

E-mítil
starostka@karlovaves.sk

Web
wsvsv.kí?.rlomves.sk

Banl;ové spojenie
ISO=il4300l/5600

IČO
603 520
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Važ.eriy paaíl
JLl[)r. Ivo Nesrovnal

primátor hlavného mesta
P l'llTlE)Ijálne naameSf:e č. :f

814 99 Bí'atislava

,.a':)' .S .2aa ?/'ř,p7.-,'í(- ?'-" a'> ???a"("?l ,.;'
a.'Z:>' ,2.?? . ;l'rl,,,,'C,,r?'?.Ý'» ?=- ..l,,:'<'?),,a,,,,?????'i'

Vec :

Spolupráca prí zriaden( rýchlonabíiacích staníc ZSE

Dovoiate nám nadviazať ria riašu predchádzajúcu iíitenzívriu a zmysluplnú komunikáciu, iýkaiú:u
Sa rClZVOJa elekhromo5ílít)í, kfOrá má pofenciai významriou n'líerou napomOcť kZníZell:u em,íS.lí
výfukových plyi'íov a hluku produko'vaných automobilmi.

Akc C)OíO deklarované, naša spoločnos':, aj hlavné í-nesto SR Bratislava majú spo!očm,í záujení
prispieť kvomu, aby sa Bratislava stala čistej'šín'í a modernejšjm rnestom a lepšírn mi=stom pre
8ratislavčanov.

záuiem hiavnéno mesta O naše pro3ekty vtomto smere íiás vel'mi tesí El raďi by sríie ích
í'ealizáciou v spolupráci s Vami podpoí-íli používanie alternatívnych a ekologickeiších foriem dopravy.

Na základe analýz srr,e po ďókladnon'í zvážerií vytipovaií viacero loi<alít v rámci hl.:ivného n-iesra,
kde pradpokladáí-ne, že by bolc vhoďné zariadehía ria dobíjariie elektromobilov i;miestriiť.

Keda-Ze zauJmové pozemky Su prevažne VO vlastoictve h!avneiío meSta, dOVOlaulenThe Sl VaS
požiadať o spoluprácu a súčinnosť pri í-iešení ma3etkovo-právnych vvlaí?íov k pczemkorií , a to Formau
tizatvoreriia Zmlúv obudúcích zmluvách czríadení siecných br,smien pre stayby sarr,otríých
elekt?r?orýbijaq'7:qlH??star'íc, rozvodr'íi trafostaníc, elelctrornerovýí?h rozvádzačov apre oložer?ie NN
prípojkoyiých vedení, aka aj o súčiíinosť pri vyhí?adzovaní parkovacích miest, ktoré bodú určené pxre
vere3ríé nabíjanie sa elektromobilov po dobu ich nabíjania.

Konkrétne íde o nasledovné lokality :

liS

Západoslovei'iská eíiergerik;i, a.s., íŽulenova 6, 816 .47 Bíatislava i
ICO: 3582.3551,. DIČ : 2020285256, IC? í:'P H: SK20')028!í2)6
zapisaíiá v OR Sí? BAI, ciďd. Sa, viožka č. 2852/8

BankóVé Sgl0'Jen'.e: VUB, a.s., č.í:í-: ia'! 1.07012/0200
IíMN : SK36 0200 000C! CX)C)íOí 0210 7012, BIC: bQg'.sx
Kcíítakt: 0850 ill 555, koii.raki@zse:sk, viwvtí.==.sk
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Nabíjaciu stanícu by sn'íe radí umiestí'íiii na parkovisku pri hlavnel železnične;' stanic5 z tor.l?c
í:k5voďci žíadaíi'ie O :
1. Uzatsiorenie Zm}uvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

k oozeinkci í-egisí:ra ,,C" parc. č. 23096/1 v k. ú. Staré ň.4esto, spcížívaiúcom v .
práve ui'niestnenia, užívania, stamstlivosti, obsluhy sto3anove3 riabíjacej stanice .'íBB
i erí'a 53 %cca O,5 m2l elektrornerovéhc rozvádzača nabíjacej stanice l CC(' 0,I5 ri-» 2),
strpenia zíiaíjenia a uloženia NN pripo3ky, jej u;:ívanie, preváíjzkcvaíiia, «idržba,
apravy, úpravy, rekonšti-ukc?e, moďeríiizácie elektroenergetíckej stavby a íeí
odstránenie spclu s je) ochranným pásmom (cca 70 í'n2) tak?, ako sú tietc zal..í-eslené
v prílohe č. 1

7 Vyhradenie dvoch pr:irkovacích miest pre verejné nobiianie elektromabiíov
tak, ako sú tietc vy'značené v prílche č. 'i, ktoré bt;ďú slúžií: ako odsíavné pai'kcvacie
síátia pre dobíja)úce sa vozidlá. Pri vi7hradzovarií paí-kavacích miest prosime zahi'adí'iiť
fUnkC?u, na ktOrLl bLldl:í tle'ťO 'v'jhradené í')arkoVacie miesfa Slúžiť.

I?Lok'a '?li'iaiLokaliía Fa3noí-ova oábrežie

Nabíjaciu stanicu by sn?ie radi íimiestnili na parkovisk.u pri osobnom pí-ístave Bratíslava,
Z tohto dóvodu žiadame o :
i. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremeno

v pozemku registra ,(-íí parC. č. 21345/I 'V í<- ú. Staí'é Mesto, sp=va3úcom v :
práve umíestnenia, užívania, starostlívosti, cbsluhy stojanovei nabí:íacej starnce ABB
Terra 53 (cca Q,5 naí2), eíektremerového rozvádzača íiabíjac,íi stariice (cca O,15 i-n21
strpenia zriaďenia a ulozenia NN prípojky, jei i?ížívanie, pí-evádzlcovariie, údr;ťl?:iu,
opra»iy, úpravy, rekonstrukcie, modernizácíe elektroer?ergetickej stavby a )a)
oostí'ánenie spoiu s jei ocnranným pásmom (cca 58 m2) tak, ako sú tieí:o zakreslei'íé
v prilahe č. 2

2. Vyhmde,qíe dvoch parkovacích miest pre verejné nabíjanie e!ektromobNoyi
tak, ako sú tieto vyznačené v prílohe č. 2,. kto+'é budú slúžiť ako odstavné parkavacie
státia pre íJobíjajúce sa vozídíá budenie žiaďať ich správci?i - Mestskú časť 8ratísiava
- Si:ai-é Mestc

215

ŽápadO'51ův-e-íí>ká energetika, a.s., čuleí'lOía 6, 816 47 8ratiSiava 1
ičt'): 35823SSi, Dlč: 20'2028S2S6, Ič DPH: SK20:)028525(-
z'ipisariá v OR S?. BAI, add. Sa, i;!ožka E. 2852/B

Bankově spajen?e: VÚB, a.s., Č.Ú.: 2 1-07022/02DCl
lBAN'. SK36 020Cí 0000 CK)00 02:10 7'JI2, GIC.' SUBASKBX
Ko.itakí:0850111 555, koníak;@zsa.sk, mvw.zsa.sk



"l
r=
j

4
r

š w

í

Á

-l ei?

A'V:-'l' r

%-

Lokalíta Klobučnícka ulica l

Nabíjaciu stariicu by sme radi urriiestniH na mieste vyhradenam na parkovanie :'ia
Klobučníckej í?ilíci, z tohto «'6voíhi žiadame o :
1. UzatvorerrieZmluvyobudúcejzmluveozricydenívecnéhobremerra

!< pezemku parci č. 2:t407/2 V k. ú. Staré [/leStO, spočívaiúcom V :
práve umiestnenia, užívania, starostlivosti, obsluhy stojanovel nabíjacej staí-iice ,qBB
Teí-ra 53 (cca O,5 rr?21
strpenia zriadenia a uloženia NN prípojky, jqi užívanie, prevácizkovanie, údí-žbu,
opravy, €ípravy, rekonštrukcie, rrioderriizácie eiektroeriergeticRe3 stavby a je4
odstráneriie spolu s jej ocliranným pásrí'íorr? (cca 38 rn2) tak, ako SLI rieto zakresleríé
v prílohe č. 3

2. Vyhradenie dvoch parkovacích miest pre verejné nabí,iariie elektromcbjíov
tak, ako sú tieto vyznačené v prílohe č. 3, ktoré budú sltlžiť ako cdstavné parkovacíe
státia pre dobíjaiúce sa vozidlá. Pri vyhradzovaní parkovacích n'íiest prosíme zohlaai:iniť
funkcíu,. na ktorú buciú tieto vyhraderié pai-Icovacie n?iíesta sliižiť.

Táta nabíiacia stanica bude zároveň slúžiť al ako nabílací bod pí'e projekc eCar Sharín@u pi-i S'ra rei
tržnici v prlpade po'treby rýchleho dobitia vozidla určenéí?io pre túto s:užbu.

íokalita Námestie SNP - Projekt eCar Sharing, Stará Tržnica l

Nabíjacie staníce by sn-»e radi íimiestnili pri vyt'iradených rniestach aí-čených na parkovanie
vozldíel projektu eCar Sharin@ na Ilámestí SNP, z tohto ď6vodu žiadame o :
1. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zrjadení vecného bremena

k pczemku parc. č. 21 335/1 v k. ú. Staré Mesto, spočívajúcon?i v :
práve umiestnenia, užívania, starostlivosti, obsluhy 3 stred.ne-rýr)riionab5acícli
st(pikových AC staníc typu Gní'gy V2P (cca 3 x O,04 rn21
strpenia zriadenia a uloženia NN prípojok cez pozen?+ky í-egistra ,,C" parc. č. 2I335,?l O,
a 2133:)/2') k. ú. Staré Mesto, ich cižívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, (ipra,zy,
rekonštrukcie, modernizácíe elektrcei-iergetíckej stavby a ích odsti-ánenie spolu s Ich
ochranným pásmorr'i (cca 108 m2) tak, ako sú tieto zakreslené v prílohe č. 4

Tieto nabíjacie stanice budú slí.:ížiť ako nabíiacie body pre proiekt eCar Sharingu ori Starej tržriíci,
pre dobíjanie vozidiel určených pre túto službu, v prospech ktorého SL:I už v súčasnosti whradené
?????????zodpovedaKice parkcvacie miesta.

ii-)15

Západos?oveúská erierget?ka, as., (-ulenova 6, 816 47 Bratisiava 1
l';"O: 35823551, DIC: 2020285256,. IČ DPH: SKJO':ID28S2S6
:apísaná v OR SR BA?, oda. Sa, vlo:?kn č. 2852/B

Barikové spojenia: VÚB, a.s., č.íi.: 2107012>Ci200
IBIV? : SK36 020€ 0000 0000 0210 7012, BIC: SUBASKBX
Kcrí+a&t: 0850 111 555, koíítakt@zse.sk, i.vww.zse.sk
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Nabíjaciu stanici..i by Sme radí umiestniii rla pal-kOViSktJ pri bL=ove iVliesí:nei-)g iúrado
Bratislava - ťQavé mesto, z toíito íjóvociu žíadame o :
1. 1,Imtvor=nie Zmluvy o óodúce,i zmluve o zriadení vecrrého bremena

k pozemki.; re@i;stra .,C", parc. č.15123/9 v k. ú. Nové Mesto, spočívajúcom v .
práve umíestnenia, uživania, starostlivosti, obsluhy sto3anove3 íiaLííjaCei Sl:aííiCe /?íBB
Terra 53 (cca O,5 m21
strpenia zriaďenia a ulo enia NN prípo3ky, jej užívaíiíe, pr=vádzl<a'vaníe,. údi-.žba,
opravy, úpí'avy, rekonštrukcíe, modernizácie eiekl:roenei'getickej Stavb%o a jeJ
odstráneríie spalu s je3 ochranným pásmom (cca 50 m2) tak, aka su !-ieí:o zakresl=né
v prílahe č. 5

), 'v'yhradenie dvoch parko»iacích miesr pre verejné nab;janie elektrornobilov
tak, ako sú tietc vyznačerié v priVíhe č. 5, ktoré budú siúzíť ako odstavné parkova:?=
státia pr= ijobí3ajúce sa vozialá budeme žiadať ích spi-ávcu - íviesi:s'=:ú čas-c Bi-atí:.Java
- íN«:»vé Vesto

Katastrál+ie územie Karlova Ves

Lok.aÍÍ-ta Č7vols?kéhoalica l

Nabíjaciu stanici?i by sí'íie radi vmiestni:i na parkovisku pi-i budove Miestí-?eho ú radv ri'íe5tsi<e)
časti Karlova Ves, z vohto áóvoóo žiadame o :
i. Uzatvorenie Zrnluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

k pozemka regístra ,,C", paí-c. č. 285,/'1 v k.. ú. Kai-Iova Ves, spočíva?júcorn v '
práve umiestnenia, uzívania, starostlivosti, obsluhy stojanove3 nabí3acel sran:ce .A8B
'i eí-í-a 53 (cca O,5 m2l elekrromerového rozvádzača iiabí3acej stariice (cca O,3?5 ríí 2),
strpenia zriaderíia auloženia 14N prípajky, iej užívaí'íie, prevádzkovanie, údí-ž!:»a,
oprav>i, úpravy, rekonštrukcíe, modernízácie elektroeneí'Betickei sí:avby a je)
odsfráneníe spcílu S Jej oci'íraúným pásmom (CCa 40 m2) 'í:ak, akO S.ú í:ietO Zai<res!ené
si prílohe č. 6

7 vyhradenje dvoch parkovacích miest pre verejné nabíjanie elektromobilov
tak, a'-o su íieto vyznacerie v prilahe c. 6, ktorea budu sJuzít ako ods'í:avne p=irkgv(i(:?e
státia pí'e dobíjajúce sa vazidlá,. budeme žíadať ich správctí - Mestskú časť Bratisíava
- K.arlova Ves

4. i 5

Z;ip:»rioslOVet!Sk;i elíei(leFika,. a.S., coleríciva 6,. 816 47 Bratii'lava 1
IIŽO: 353 :? '355 !., 01C.' 2Cl20285'.56, IC '3P H.' >IC? 0202'8b;"í6
zac:isao?á y <)B SR BAI, odd. Sa, viožka č. 285a?}B

Bank-?'?Vé spO)enie: V'.JB, a.s., č.ú.: 2107012}021'.,0
IBA{'l: SK36 [i200 00(?0 0000 0210 7(:ll;!, BR:: SUBAS:<8X
Kon}akí: 085011 '.1 555, komakt(g)zse.sk, xvWw.zse.sk
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Pre účely koriar'íia sn'íe vypracovaíi podrobnejšie podklady (Príloha :L-6), ktoré obsahujú

vizualizácie, základné tectínicxé parametre zariadení, zakres[enie predpokladaného stavu do
!<atastrálr'íej mapy, predpo!:ladariý termín a trvanie realizácie a iné podstatné informácíe k projextu.

Vzhl'adom na skutočnost', 'ze riadne zmíuvy o zriadení vecných bremíen v súčasnosti ešte nie je
rnožné uzatvoriť, konkrétriy záber a priebeh vecného bremena buíje mozné exaktne staríovií az po
fyzickom zrealizovaní a ríáslednom geodetickom zameraní, navrhujeme uzatvoríť na3skór zmluvy
buďúce, ktoré stanovia podmienky, za ktorých dójde následne k finálnemu usporiadaniu v'z'ťahov.

veríme, že s participáciou partnera, akýrri je Slavné mesto SR Bratislava, sa nám podarí uviesť
náš zámer úspešrie do života a príblížiť tak Bratislavu iným svetovým meti-opolám.

V Bratislave, dřia 21.062017

(,,7 .C]....
Radoslav Ma+-í<uš

vedúci úseku Corporate Developrner?t

Prílohy 6x

Na vedorríe: I'vlgr. Martin Maruška
riadítei' magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Sekcia dopravy
Mgr. Jana Ryšavá

Sekcia správy nehnutel'ncstí
Ing. Miroslav Bialko

5i5

Západoslovenská erieígetlk=, a.s.,. čtílenova 6, 816 47 Bratišlava .1
IČ:O: 3S823SS'1, DIČ: 2020285255, IČ DPH: SK2020285256
zaplls.aná v OR .SR BAI, oíld. Sa, vlozka?l 2852/8

8ankpvé spoJenle: Vl:lB, a.s., č.ú.: 210;01'2/02.00
:F5AN: SK36 0200 0000 0000 0210 70112, 81C: SU8ASKBX
í«ontakt: 0850 'ill sss, koíitakt@zse.sk, vivr=s.zse .sk



Ziadost o odklad na miestnom zastupitelstve Karlova Ves

Predmet: Ziadost o odklad na miestnom zastupitelstve Karlova Ves
Od: Házyová, Monika <monika.hazyova@zse.sk>
Dátum: 27. 3. 2018 16:47

Pre: "darina.gullar@karlovaves.sk" <darina.gullar@karlovaves.sk>
Kópía: ?Mydlo, Michal" <michal.mydlo@zse.sk>

Vážená pam Gullar,

týmto e-maílom vás žiadame o odklad vo veci prejednania vyhradenia parkovacích státí a určení výšky
nájomného, pre lokalitu Čavojského, Karlova Ves, pozemok parcely registra C, parcelné č. 285/1 patriaci
Hlavnému Mestu SR, miestnym zastupitel'stvom, ktoré sa má konať dňa 24.4.2018, a to z dóvodu zistenia
nových skutočností.

Novou skutočnosťou je myslené zístenie, že v našom prípade by mohlo ísť o zvláštne užívaníe komunikácie
na účely nabíjanía elektromobilov a nie o klasický prenájom parkovacích státí pre účely nabíjania
elektromobilov. Uvedenú skutočnosť máme v pláne prediskutovat' s prednostom mestskej časti Karlova Ves,
pánom Mgr. Michalom Drotovánom. Z dóvodov uvedených vyššie, by sme sa s danou vecou obrátili na
miestne zastupitel'stvo az pri ich d'alšom zasadnutí v tretom kvartáli tohto roka.

Za porozumenie d'akujeme a tešíme sa na d'alšiu spoluprácu.

S pozdravom/Best regards

Monika Házyová
Expert akvizícií pre NBD/NBD Acquisition Expert
+421 908 718 518

monika.hazyova@zse.sk

Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6
SK-816 47 Bratislava 1
www.zse.sk
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NIAG.!'STRAT HLAVNÉ,HO P-rESTA SLOVENSKEJ REP UBLIK  BRATISL-A " [
Sekeix dopravy

Prirnaciálne rii?'n. 1, P. 0. Box 192, 8I4 99 Braiislava I
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Magistrát hL m. SR Bratisiavy
Sekcia sprá-vy nehnutel'ností
TU

Váš list číslo/zo dňa

MAGS OMV 47532./20 17

/09.02.20 1 g

Naše číslo

xíúas-oo-
Vybavuie/lioka
Štecková/483

Bratislava

Ooy.03.20l8

Vec

Stanovisko k žiadosti o usiriernenie a o súčinnost' - nabíjacie stanice pre elelctromobily

Na zák?lade Vašej žiadosti týkajúc:j sa usmemenia a súčinnosti pri riešení nabfjacích
staxhíc pre elel«íramobily ?Siáxrt zasielarne nasledovríé vyjadrenie:

Po preštudovaní -Jase3 žiadosti o usmenienie a o súčimíost' k nabíjacím staniciaí. pre
elektromobiíy sme zistili, že nejde o vybraďené parkovanie, aIe o zvláštne íuažísraxúe komunikácie
na účeAy nabíja,ríia elektrornobilov. ZvlášLne uzfvanie sa vyz?načí dopravno?i značkou II8c
(riabíjacia stanica Pre elektromobily, informačmá značka) s dodaflcovou doprav»ou značkou E?O
(ďruh vozidla).

Upozerňíajeme, že podl'a VZN 15,/20i2 na uvedené účely podl'a zi"ienia nie je r»ožié vyrúbiť
ryíiestnu dan-

Pozrianíenávaníe, že ak bude nabíjacia staíiica postavená na ehoďaíku, je potrebné, aby príslušqý
špeciá!ny stavebný úrad povoiil zmenu úí5eiu využitia !ejto časti chodrí.í?:ka ria iriý účel (§85
zákona č. 5.01?976 Zb. o úzetn?nom piánovaní a stavebnorn poriadku (stavebný zákon) 'asi znení
neskorších predpisov), pričom je potrebrié dodržat' zostávajúcu s;írk-u cJ-iodaíka rnin. 1,5m
v zmysie zákona č. 8!2009 Z.z. o :estnej premávlce a o zmene a clopineni niektorýcťi zákonov.

S pozdrastom

' , i lí.-' S b'ilÍ l
51í?{i;.iii.e)'+;=),a5ig líí)(:í'ai,'y
{íí'í;q-:.'?ií.:?íl..:'?í} l!,?,['l??hl;,?',:,: l," l

Ing. rí,astd= ..' effibaťa
povere4í-í'Í,áditei' selccie

Priniaciálne nám. i, ]ll. posc}íodie, č. «lverl 308
TELEFÓN BA]%IKOVE SPOJENIE
02/59 35 64 83 čSOB: zsszgr+ 13/7500

íčO
603481

íNTERNET

ivivu'.braiislavu.5k
E-hitsxt.

odgbrntislavíisk
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Rýchlonabíjacía stanica ZSE

Bratislava - Karlova Ves, ul. Čavojského

Altematíva B

1) Umíestnenie nabíjacej stanice a vizualízácia

Nabíjacia staníca ZSE by mala byt' umiestnená na parkovisku pri budove Miestneho úradu Bratislava -
Karlova Ves na ulici Čavojského. Parkovisko sa nachádza na parcele v k.ú. Karlova Ves okres Bratislava
IV (805211) vedenej v registri C: 285/1. Majitel'om uvedeného pozemku je Hlavné mesto SR Bratislava.

Nižšie je znázornené umiestnenie nabíjacej stanice pre elektromobily.

Súčasný stav - zabratie 2 parkovacích miest
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Nový stav - zmena účelu časti chodníka. Chodník zostane v šírke 1,5 m.
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K nabíjacej stanici budú vyhradené dve parkovacie miesta pre nabíjanie elektromobilov.

Nabíjacia stanica ABB Terra 53 - multištandardná rýchlonabíjacia stanica s konektormi CCS Combo (DC
- 50 kW), CHAdeM0 (DC - 50 kW), Mennekes typ 2 (AC - 43 kW). Stanica umožňuje nabíjanie dvoch
elektromobilov zároveň.

2) Návrh realízácie výstavby a inštalácie nabíjacej stanice

Miesto stavby sa nachádza v zastavanom území mesta Bratislava v rámci mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves na parkovisku umiestnenom na ulici Čavojského. Parkovisko sa nachádza na parcele v b.ú.
Karlova Ves okres Bratislava IV (805211) uvedenej v registri C: 285/1.

Pri vyhradených parkovacích miestach určených pre vere)ríé nabíjanie elektromobilov bude osadená
stojanová nabíjacia stanica typ ABB Terra 53, ktorá bude napojená na zdroj elektrickej energie
elektrickou prípojkou. Napojenie elektrickej prípojky pre nabíjaciu stanicu bude zexistujúcej
transformačnej stanice TS 1165-000, ktorá sa nachádza sa na ulici Čavojského v k.ú. Karlova Ves okres
Bratislava IV (805211) na parcele uvedenej v registri C: 282/20.
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Zjednodušená situácia umiestnenia:
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Predpokladaná trasa elektrickej prípojky bude vedená od trafostanice v zelenom pásme pri chodníku
na ulici Čavojského a križovať chodník kmiestu umiestnenia nabíjacej stanice. Zároveň na trase
elektrickej prípojky bude pri trafostanici, vzelenom pásme, umiestnená skriňa elektromerového
rozvádzača.

Skutočné trasovanie elektrickej prípojky bude uvedené v realizačnej projektovej dokumentácii.

Predpokladané trasovanie elektrickej prípojky bude prechádzať cez parcelu patriacu Hlavnému mestu
SR Bratislava. Dotknutá je parcela v k.ú. Karlova Ves okres Bratislava IV (805211) uvedená v registri C:
285/1.

Pre uchytenie nabíjacej stanice je potrebné zhotoviť betónový podstavec s rozmermi 815 x 580 x 800
mm (š x d x h) s vyvýšením 20 mm a vnútorným otvorom pre manipuláciu s káblom.

Predpokladaná dÍžka NN prípojky vedená po pozemku mesta Bratislava (C 285/1) je približne 20 m. Na
pozemku bude umiestnená aj skriňa elektromerového rozvádzača prislúchajúca k NN prípojke. Rozsah
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vecného bremena tak bude približne 40,65 m2 (40 m2 - NN prípojka s ochranným pásmom 1 m od osi
kábla, 0,15 m2 skriňa elektromerového rozvádzača a O,5 m2 - nabíjacia stanica).

Navrhovaná stavba bude vybudovaná v súlade s príslušnou legislatívou a príslušnými technickými
normami a predpismi.

Predpokladané začatie a ukončenie výstavby je rok 2017 - 2018. Predpokladaná doba výstavby je 1
mesiac.

i
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finally at home
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Realitná kancelária
HERRYS s.r.o.

ŽíHnská 7-9
811 05 Bratislavo

?. Odporúčaníe ceny nájmu za vonka}šie parkovacie miesto v mestskej častí Karlova Ves

Týmto vyhláserím odporúčame výšku nájmu za?r3kaipe .paí.koy?acie?s%4%ie?y mestskej
častí Karlova Ves v rozpátí od 25€ (slovom dvadsaťpáť euro) do 30€ bez DPH (slovom tridsať euro)
mesačne, čo určuje výšku ročného nájmu na sumu v rozpátí od 300€ (slovom tristo euro) do 360€
bez DPH (slovom tristošesťdesiat euro) ročne. Odporúčaná cena nájmu sa týka parkovacíeho státía,

.kt?oíi ?í??a vymeru 2,5x5m, a teda ??,.???:!25m2 '?ade dvoch vonk5,2Bch p.í4r%cvq4ch??stati pó3de
o mesačný nájom vo výške v rozpátí od 50€ (slovom páťdesíat euro) do 60€ bez DPH (slovom šesťdesiat
euro) a o ?riHý4)?mv rozpátí vo výške od ????ovom šest'sto ěuro) do 7?!?????0€ bez DPH (slovom
sedemstodvadsat' euro) ročne. Toto odporúčanie má informatívny charakter.

m-

-l .

V Bratíslave dřia 21.5.2018

Ing, Filíp Žoldák
konatel'

a

OFFICE:
ŽiliíísU 7?g
811 o5 Bía!islava - S(aíé Mes{o
Slovenskíi Republika
Tel. ?í4zí :i io 86 88 66
v.aww. hem,is sk i Imo@ heríys.sk

HERRYS, s.r.o.
IčO: rl5»Rorl36
DIČ: :!čl:!29:'l:1339
Ič DPH: SK2022Q2033(l
IBAN: SK5g íioo ooao oc»g i685 y,'i3>
aANK: Tč{I?a Banka, a S Sl?SllFTl TA'nlSKBX
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEI:NOSTÍ
Okres: Bratislava IV

Obec: BA-m.č. KARLOVA VES

Katastrálne územie: Karlova Ves

Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia
Č:as vyhotovenia:

28.05.2018

12:"12:;)I

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3598
ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY regístra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo

282/ 20

Výmera v m2 Druh pozemku
17 Zastavané plochy a

nádvoria

Sp6sob vyuL p. Umiest. pozemku Právny vzt'ah Druh ch.n.
16 1

Legenda:
Spósob využívania pozemku:

1 6 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Ostatné parcely nevyžiadané

Stavby
Súpisné čÍslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby

15969 282/20

Legenda.'
Druh stavby:

1 8 - Budova íechnickej vybavenosti sídla (vymenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacía a prečerpávacia
stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiareň odpadových vód a iné)

Kód umiestnenia stavby.'
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

Ostatné stavby nevyžiadané

18 trafostanica TS 1

Ťl

(,ASŤ B: VLASTNÍCI A INF= OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel

miesto trval«:ho pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
1 Západoslovenská distríbučná, a.s., Čulenova 6, Bratíslava, PSČ Ell6 47, 1 / '1

SR
IČO ;

Titulnadobudnutia VkladdospoločnostiV-3914/O'lzodňal.ll.200l
Titul nadobudnutía Kúpna zmluva V-1858/04 zo dňa 10.8.2004
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-"196/05 zo dňa "l "I .5.2005
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-2304/05 zo dňa 27.9.2005.
Titul nadobudnutía Kúpna zmluva V 94UO6 z 15.6.2006.
Títul nadobudnutia Kúpna zmluva V 4370/06 z 03.07.2006
Titul nadobudnutía Vyhláseníe o vklade nehnuterností, podl'a V-20026/07 zo dňa 26.5.2008.
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-20727/08 zo dňa 17.07.2008
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-25939/08 zo dňa 1 7.10.2008
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-2872/al O zo dňa 02.03.2010
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-6687/2010 zo dňa 15.04.20al0
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-1 129/12 zo dňa 16.02.2012.
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-2191/al3 zo dňa 04.03.2013
Titul nadobudnutia Rozhodnutíe o určení súp.č.KV/MGI/1 959/201 3/"I 0311/PP zo dňa 24.7.2013, Z-21 8701l 3
Titul nadobudnutia Rozhodnutíe o určení súpisného čísla stavby č. KV/PM/2286/2015/5023/PP zo dňa

M

1 3.04.20"l 5, Z-7968/15 .i.

Účastník právneho vzt'ahu: Nájomca
2 Prvá rozvojová spoločnost', a.s., Záhradnícka 72, Bratislava, PSč

82108, SR
/

Informatívny výpis 1/4 Údaje platné k: 25.05.201818:00
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Vecné. bremeno podl'a § 22 a nasl. zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojenÍs § 96-ods. 4 zákona č.25al/20al2 Z.z. o eneíIgetike a o zmene a doplnení piektí:írých zákonov vrgel

č0:prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 3636"l518, podl'a geom. plánu č. 207-5/20al5
(over.č. 2524/1 5) na pozemku reg. C-KN parc. č. 142614 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: lxl 1 0 kV
WN linka č. V8203 na trase Lamač - Karlova Ves, Z-22624/al5
Vecné bremeno podl'a § 22 a nasl. zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojení's § 96-ods. 4 zákona č.251/20'l2 Z.z. o eneíIgetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361 5aí 8, podl'a geom. plánu č. 207-aí/2015
(over.č. 252'2/1 5) na pozeínkoch reg. C-KN parc. č. 2527]?, 3546/2 týkajúce sa elektrtíěnergetického
zariadenia:2xí 1 0 kV VVN linka č. V8895 na trase Matador - Lamač a linka č. V8203 na trase Lamač - Karlova Ves,
Z-226al 6/15
Vecné bremeno podl'a § 22 a nasl. zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojení's § 96-ods. 4 zákona č.25al/20'l2 Z.z. o eneí.getike a o zmene a doplnení niektorých zákonov vr-geí

CO:prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., I(,0: 3636al518, podl'a geom. plánu č. 207-1 6/2015
iover.č. 2559/í 5) na pozemku reg. C-KN parc. č. 1426/4 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia:1 xl 1 0 kV
WN linka č. V8827 na trase Podunajské Biskupíce - Karlova Ves, Z-22630/'15

Právo z vecného bremena spočívají:íce v práve umiestnenia elektroenergetických zariadení oprávneným a ním
poverenými osobami, užívania, prevádzkovania, údíažby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akýchkoÍ'vek iných úprav, prístup k zaríadeniam v každú dennú a nočnú hodinu, v rozsahu a spósobom
nevyhnutným n-a výkon povolenej činnosti v zmysle č.2007E 0258 na nehnutel'nosti: stavby s.Č.466, 472, 68al,
713, 2719, ,!720, 272"l, 2722, 2723, 2724, 2725, 5013,!50'l4, 5015, 513"l , 5136, 5137, 5al39, 5140, 5142, 5al43, 5»I44,
5a!45-, 5146: 5'l47 v prospecí?i ZSE' Dístri'búcia,' a.s., !(,0 36361 5'l8 podl'a V-30942/al '1 zo dňa 23.1 2.20al 1.
Vecné bremeno v zmysíe § 10 a § 36 zákona č. 656/2004 Z.z. zákona o energetike v platnom znení spočívajúce v
práve vstupu na pozemok parc.č. 2528/1 v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti,v súlade s GP č.
2553/201 1 ,z d6vodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemku vybudovaním elektroenergetického zariadenia
dÍst;Íbučnaej sústavy,v prospech vlastníka tohto elektroenergetického zariadenia ZSE Distribúcia,a.s.,Čulenova
6,Bratislava, Z-3114/al2.
Právo z vecného bremena - povínnost' vlastníka pozemkov p.č.767/aí , 2975/9, 3035/al 1 strpiet' a) zriadenie a
uloženie elektroenergrtickej stavby, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami b) užívanie, prevádzkovanie, údíažbu, opravy, rekonštrukcie,
modernizácie a aké-kol'vek íné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie ako aj vstup,
prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami v
rozsahu podl'a GP :ř. 6/2013 over'ený pod č.333/2013 v pr'ospech Západoslovenská distribučná, a.s., IČO
36361 5"l8 podl'a V-8676/al3 zo dňa 29.4.2013.

1 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastnícka pozemkov registra C KN parc.č. 2528M, 2527/7 v rozsahu
vyzančenom v geometríckom pláne č.22/2€)I 0 (í.iradne overený pod č. 1 597/2€Y 0) strpiet' zriadenie a uloženie
eÍektroenergetických stavieb a zariadení a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom v prospech Prvá rozvojová spoločnost', a.s.
(IČO 367-34322) podl'a V-3809/al3 zo dňa 1 7.05.20'l3

ů Vecné bremeno spoČívajúce v povinnosti vlastnícka pozemkov registra C KN parc.č. 2528/al , 2527/7 v rozsahu
vyzančenom v geometrickom pláne č.22/201 0 (úradne overený pod č. 1 597/20al O) strpiet' úžívanie,
p;evádzkovanie, údížbu, opravy, úpravy,rekoríštrukcie, modernizácie a akékol'vek iné staÝebné úpravy
elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a
nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanízmami za tým účelom v prospech Prvá rozvojová
spoločnos'Ť, a.s. (ÍČO 36734322) podl'a V-3809/Í3 zo dňa 1 7.05.20"l3

ů Vecné bremeno in rem spočívajúce v práve uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 01 NN káblové
vedenie k stavbe 'BA Líščie údolie - NNK' k nehnutel'nos;tiam, pozemkom parc.č. 279/57, 535/25, 535/27, 536/al ,
536/4 v rozsahu vymedzenom geometríckým plánom č. 123/2€Y4, č.over 937/"14 v prospech vlastníka
nehnutel'ností pozemku 277/25 a stavby súp.č. 6238 na parc.č. 277/25 podl'a V-28651/14 zo dňa 02.12.2014

ů Vecné bremeno in rem spočívajúce v práve vstupu os6b a vjazdu vozidiel z d6vodu údržby, opráv a
rekonštrukcie NN prípojky k nehnute!'nostiam, pozemkom parc.č. 279/57, 535/25, 535/27, 536/al, 536/4 v celom
rozsahu v prospech vlastníka nehnute!'ností pozemku 277125 a stavby súp.č. 6238 na par<..č. 277125 podl'a V-
28651/14 zo dria 02.12.20"l4
Právo vyplývajúe z vecného bremena spoČÍvajúce:
a) v zriadení a uložení elektroenergetických zaríadeni,
b) v užívaní, prevádzkovaní, údržbe, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékol'vek iné stave5(né úpravy
eleÍktro-ene'rgeticÍkej-stavby -a 'jej odstránenÍe v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 77j/20'l'4,-úradne
overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom pod č. 2002/al4 zo dňa 1 "í.09.20al4,
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami v rozsahu a spósobom nevyhnutným na výkon činností v bode a) a b) cez pozemky registra C
KN parcelné číslo 74417, 744]37, 744138, 744139, 744140, 744/41, 744142, 744143 v prospech Západoslovenská
dístaribučná, a.s., (IČO: 36 36í 5al8) na základe zmluvy o zriadení vecného bremena p'oal'a V-27624]14 zo dňa
13.01.2015.
Vecné bremeno in rem spočívajúce v práve umiestnenia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékol'vek iné stavebné úpravy stavby so súp.č. 6297 na pozemku parc.č.
2522/5 v prospech vlastníka nehnutel'ností stavby súp.č. 6297 na parc.č. 2522/5 podl'a V-32682/14 zo dňa
zg.o-í .zoí s
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rozsahu vymedzenom geometrickým plá'nom č.105/20al2
a) uloženíe a prevádzku Prevádzkového celku PC4 - Vyvedenie elektrického výkonu - jestvujúci areál elektrickej
stanice 1 10/22 kV Lamač, ZSE, a.s.,ktorý je súčast'ou stavby 'Kogeneračný zdroj Bratislava West'
b) vstup os6b a vjazd vozídíel z d6vodu údržby, opráv a rekonštrukcie prevádzkového celku PC4, v prospech
P'rvá rozvojová spoločnost', a.s. (IČO 36734322), podl'a V-30464/12 zo dÍ'ía 08.02.20al3
Právo vecného bremena spočívajúce v povinnosti vlastnícka pozemkov registra C KN parc.č. 2528/a'l , 2527/7 v
rozsahu vyzančenom v geometrickom pláne č.22/20al 0 (úradne overený pod č. 1 597/201 0) strpiet' zriadenie a
uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení a vstLíp, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovýíni
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom v prospech Pívá rozvojová spoločnost', a.s.
(IČO 367-34322) podl'a V-3809/13 zo dňa 1 7.05.20al3
Právo vecného bremena spočívajúce v povinnosti vlastnícka pozemkov registra C KN parc.č. 2528M , 252717 v
rozsahu vyzančenom v geometrickom pláne č.22/20al0 (úradne overený pod č. 1 597/20alO) strpiet' užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,rekonštrukcie, modernizácie a akékol'vek iné stavebné úpravy
elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstrán*.ríie a vstup, prechod a prejazd peŠi, motorovými a
nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom v prospech Prvá rozvojová
spoločnost', a.s. (IČO 36734'322) podl'a V-3809/13 zo dňa 1 7.05.2013

Iné údaje:
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V zmysle § 10 a § 36 zákona NR SR č. 656/2004 Z.z. o energetike k pozemkom parc.č. 3"l 16/90, parc.č. 3í 1 6/93,
parc.c. 31 1 6/94, parc.č. 311 6/95, parc.č. 311 6/96, parc.č. 31 1 6/97, parc.č. :31 1 6/98, parc.č. :31 1 6/99, parc.č.
3116/108 - právo vstupu v rozsahu vyznačenom v GP č. 15/2007 na uvedené pozemky v rozsahu nevyhnutnom
na výkon povolenej čínnosti, v prospech ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava (l(10 3636al518), Z-8397/08
V zmysle § 1 0 a § 36 zákona NR SR č. 656/2004 Z.z. o energetike k pozemku parc.č. 3116/al85 - právo vstupu v
rozsahu vyznačenom v GP č. 15/2007 na uvedený pozemok v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej
činností, v prospech ZSE Distribúcia, a.s. Bratisl'eíva (IČ0 3636al 51 8), Z-8397/08
Rozhodnutíe o určení sí.ípisného čísla Č.j.: MU 2008/9314/LS, GP 430/2007
Zápis GP č.í05/2€)12 (úradne overený pod č. 2009/20al2), V-30464/12
Zmena obchodného mena spoločnosti, R-297/al3
Zmena obchodného mena spoločnosti, R-297/13
Zápis GP-í8/20"l5 (ov.č.503/15, na zameranie trafostanice na parc.č. 3"l 1 6/92)
K vlastníkovi č. 1 je nájomný vzt'ah na pozemok regictra C KN parcelné číslo 2527/'13 na dobu neurčítú, podl'a
nájomnej zmluvy č.4523000533. N-10113

Poznámka:

Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej
osoby sa týkafiú všetkých nehnutel'ností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osób na líste vlastníctva.
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