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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 19.06.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 26.06.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj pozemkov parc.č. 7976 a parc.č. 7979 na Radlinského ulici 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová   
starostka mestskej časti   

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Andrej Ferko 
Referát majetkový 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- kópiu katastrálnej mapy 
- výpis z obchodného registra 

 
  
 
 
 
 
 
 



N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A. schvaľuje 
 

1. v súlade s ustanovením § 9a od. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré 
Mesto na Radlinského ulici, a to pozemky parc.č. 7976 o výmere 479 m2 a parc.č. 7979 
o výmere 125 m2, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné plochy, do 
vlastníctva spoločnosti Team Nový Dom s.r.o., sídlo: Trnavská cesta č. 100, 821 01 
Bratislava, IČO: 35 880 503, za cenu 120 800,00 EUR. 

 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
3. V prípade, že uznesenie nebude naplnené, stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 

prijatia. 
 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má v nájme oba predmetné pozemky 

na dobu neurčitú a je súčasne vlastníkom susedných pozemkov parc.č. 7980/1, 7980/2 
a 7981/1, na ktorých vlastní aj stavby. Žiadateľ má tiež vo vlastníctve susedný pozemok 
parc.č. 7977/1 aj so stavbou a pozemok parc.č. 7978/1. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom predaja sú nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúce sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na 
Radlinského ulici, a to pozemky parc.č. 7976 o výmere 479 m2 a parc.č. 7979 o výmere 125 m2, 
zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné plochy. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ má v nájme oba predmetné 

pozemky od 01.01.2006 na dobu neurčitú, ktoré by chcel v prípade prevodu vlastníctva 
zrevitalizovať, tj. na pozemku parc.č. 7976 uložiť dlažbu a pozemok parc.č. 7979 zatrávniť. 
Žiadateľ je súčasne vlastníkom susedných pozemkov parc.č. 7980/1, 7980/2 a 7981/1, na ktorých 
vlastní aj stavby. Žiadateľ má tiež vo vlastníctve susedný pozemok parc.č. 7977/1 aj so stavbou 
a pozemok parc.č. 7978/1. 

Vlastník ďalších troch susedných pozemkov parc.č. 7972/1, 7972/10, 7972/11, a to 
spoločnosť RM- Invest s.r.o., sídlo Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 35 687 622 sa dňa 
01.03.2012 písomne vyjadril, že nemá záujem o kúpu predmetných pozemkov. 

 
Všeobecná hodnota predávaných pozemkov určená znaleckým posudkom vypracovaným    

Ing. Igorom Nitranským dňa 07.03. 2012, č. 7/2012 je 75 065,12 EUR (zodpovedá            
hodnote 124,28 EUR/m2), po zaokrúhlení  75 100,00 EUR a predajná cena je navýšená              
na 200 EUR/m2, čo predstavuje 120 800,00 EUR. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 15.6.2012 predaj 

predmetných pozemkov v súlade s ustanovením § 9a od. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
 
Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 

majetkom. 



Predaj pozemkov 
Radlinského ul. 
Parc.č. 7976, 7979 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

INTERNÝ LIST 

Pre: Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
vedúci oddelenia majetkového a investičného 

Od: Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného rozvoja 

Váš list číslo 
169/10053/20121MAJ/Fer 

Naše číslo 
169/10171/201210ÚRlCer 

Vybavuje/linka 
Ing. arch. Mgr. art. S. Čemíkl256 

Bratislava 
19.03.2012 

Vec: Informácia o využití pozemkov parc. Č. 7976, 7979 na ul. Radlinského z hl'adiska podmienok platnej 
ÚPD a vyjadrenie k predaju 

Lokalita: 
K. Ú. Staré Mesto parc. Č. 
Zóna: 

ul. Radlinského 
7976, 7979 
CMO 

Žiadateľ: 
Žiadosť predložená: 

oddelenie majetkové a investičné 
06.03.2012 

Zámer: predaj pozemku 

Pre územie, ktorého súčasťou sú predmetné parcely Č. 7976. 7979 na Radlinského ulici platí schválená 
územnoplánovacia dokumentácia - Územný plán hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších aktualizácií. V 
zmysle tejto dokumentácie sú predmetné parcely súčasťou obytného územia - funkčných plôch: občianska 
vybavenosť celomestského a nadmestského významu, J 201, stabilizované územia. 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH: 
Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s konkrétnymi 
nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako 
súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 
Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej 
plochy. 
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH: 
prevládajúce 
- zariadenia administratívy, správy a riadenia 
- zariadenia kultúry a zábavy 
- zariadenia cirkvi a na vykonávanie obradov 
~ ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 
- zariadenia verejného stravovania 
- zariadenia obchodu a služieb 
- zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 
- zariadenia školstva, vedy a výskumu 
prípustné 
V území je prípustné umiestňovať najmä: 
- integrované zariadenia občianskej vybavenosti 
- areály voľného času a multifunkčné zariadenia 
- účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 
- zeleň líniovú a plošnú 
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 
prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: 
- bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy 
- zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 
- vedecko - technické a technologické parky 
- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 
- zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb 
- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov 
s obsahom škodlivín z domácností 
neprípustné 
V území nie je prístupné umiestňovať najmä: 

Telefón Fax 
02/ 59 246 111 02159 246 300 

Bankové spojenie 
1526-01210200 

IČO 
OO 603147 

Internet 
www.staremesto.sk 



- zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 
- rodinné domy 
- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 
- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 
- autokempingy 
- stavby na individuálnu rekreáciu 
- zariadenia odpadového hospodárstva okrem pripustných v obmedzenom rozsahu 
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

Tab.l. Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre centrum mesta - mestská čast' Staré Mesto 
Kód regul.: J 
IPP max.: 2,7 
Kód funkcie: 201 
Názov urbanistickej funkcie: OV celom. a nadmestského významu 
Priestorové usporiadanie: obchodno-spoločenské komplexy: - IZP max.: 0,54 KZ min.: 0,15 

KZ min.: 0,15 
KZ min.: 0,20 

zástavba mestského typu: - IZP max.: 0,45 
- IZP max.: 0,34 

Záver: 
Za predpokladu, že pozemky parc. č. 7976, 7979 budú využité v súlade s platnou ÚPD nemáme k odpredaju 

pozemku výhrady. 

S pozdravom 

Co.: TU: OÚR 

Lf/.! 
tl\C?U í 

Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného rozvoja 
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stránka

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky  | English
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !
Oddiel:  Sro Vložka číslo:  31170/B
Obchodné meno: Team Nový Dom s.r.o.   (od: 31.03.2004)
Sídlo: Trnavská cesta 100

Bratislava 821 01
  (od: 23.07.2010)

IČO: 35 880 503   (od: 31.03.2004)
Deň zápisu: 31.03.2004   (od: 31.03.2004)
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 31.03.2004)
Predmet činnosti: sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu

nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 31.03.2004)

obstarávateľská činnosť spojená so správou a
prenájmom nednuteľností

  (od: 31.03.2004)
reklamná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 31.03.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod)

  (od: 31.03.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným
pervádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

  (od: 31.03.2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 31.03.2004)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre
motorové vozidlá (slúžiacich pre viac ako päť vozidiel
patriacich iným osobnám ako majiteľovi alebo
nájomcovi nehnuteľností) bez poskytovania iných, než
s tým súvisiacich základných služieb

  (od: 31.03.2004)

Spoločníci: " Österreichisches Siedlungswerk" Gemeinnützige
Wohnungsaktiengesellschaft
Fledg. 6-8
Vieden 1080
Rakúsko

  (od: 31.03.2004)

Familienwohnbau gemeinnützige Bau- und   (od: 18.11.2009)

Výpis z obchodného registra SR  
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Siedlungsgesellschaft
Märzstrasse 1
Vieden 1150
Rakúsko
IMMO - WOHNBAU Service und Beteiligungsges. m.
b. H
Stadiongasse 10
Vieden 1016
Rakúsko

  (od: 31.03.2004)

Výška vkladu
každého spoločníka: IMMO - WOHNBAU Service und Beteiligungsges. m.

b. H
Vklad: 96 000 EUR Splatené: 96 000 EUR

  (od: 22.10.2009)

" Österreichisches Siedlungswerk" Gemeinnützige
Wohnungsaktiengesellschaft
Vklad: 252 000 EUR Splatené: 252 000 EUR

  (od: 22.10.2009)

Familienwohnbau gemeinnützige Bau- und
Siedlungsgesellschaft
Vklad: 252 000 EUR Splatené: 252 000 EUR

  (od: 18.11.2009)

Štatutárny orgán: konatelia   (od: 31.03.2004)
JUDr. Karolina Bittererová
Moskovská 29
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.10.2006

  (od: 16.12.2006)

Ing. Helmut Guranti
Thallerner Hauptstrasse 52
THALLERN/Krems 3511
Rakúsko
Vznik funkcie: 14.05.2009

  (od: 11.09.2009)

Konanie menom
spoločnosti: Pokiaľ je ustanovený jeden konateľ, koná tento

samostatne. Pokiaľ sú ustanovení viacerí konatelia,
konajú vždy dvaja konateľia spoločne, alebo jeden
konateľ spolu s jedným prokuristom.

  (od: 31.03.2004)

Základné imanie: 600 000 EUR Rozsah splatenia: 600 000 EUR   (od: 22.10.2009)
Ďalšie právne
skutočnosti: Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou

zmluvou zo dňa 21.1.2004 a Dodatkom č. 1 k
spoločenskej zmluve zo dňa 26.3.2004 v súlade s
§§24,105 až 153 Obchodného zákonníka v znení
noviel.

  (od: 31.03.2004)

Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa
29.09.2006.

  (od: 16.12.2006)
Zápisnica z 5. valného zhromaždenia spoločnosti zo
dňa 30.5.2008.

  (od: 11.11.2008)
Výpis zo zápisnice zo 6. valného zhromaždenia
spoločnosti zo dňa 13.05.2009.

  (od: 11.09.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.7.2009 -
zvýšenie základného imania.

  (od: 22.10.2009)
Výpis zo zápisnice zo 7. valného zhromaždenia zo dňa   (od: 23.07.2010)
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14.06.2010.
Dátum aktualizácie
údajov:  24.04.2012
Dátum výpisu:  26.04.2012

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby
Stránkové hodiny na registrových súdoch

Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra

Výpis z obchodného registra SR  
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Informatívny výpis Aktualizácia katastrálneho portálu: 19.05.20121/2

2416

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

 7978/  1

 7980/  1

 7980/  2

 7980/  3

 7981/  1

Parcelné číslo

961

559

1747

457

406

Výmera v m2

Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria

Druh pozemku

18

26

26

18

26

Spôsob využ. p.

1

1

1

1

1

Umiest. pozemku

4

4

4

Právny vzťah

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Súpisné číslo

 7980/  1

 7980/  2
 7981/  1

na parcele číslo

21

21
21

Druh stavby

Rozost. bytový dom 'Nová Mýtna'(C-SO
03)
Podzemné garáže 'Nová Mýtna'(A-SO 01)
Polyfunkčný objekt 'Nová Mýtna'(B-SO
02)

Popis stavby

Stavby

1

Por. číslo

Team Nový Dom s.r.o., Trnavská cesta 100, Bratislava, PSČ 821 01, SR

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

IČO :  

1 1

Spoluvlastnícky podiel

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

V-1022/2004 zo dňa 9.6.2004.
Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla č.j. 1196/7388/2011/SPC/Bel zo dňa 14.02.2011, Z-
3243/11
Žiadosť o zápis, Stavebné povolenia č.8248/42061/2009/URS/Kam-G/108 právoplatné dňa
1.12.2009; č.10796/2009/13161/2010/URS/Kam-G/26 právoplatné dňa 30.4.2010;
č.10091/51599/2010/URS/Kam/K-217 právoplatné dňa 15.11.2010, Znalecký posudok
č.79/2011 zo dňa 20.6.2011, GP č.51/2011 úradne overený dňa 12.5.2011 pod č.884/2011, Z-
11111/11

Legenda:

 / 

Vytvorené cez katastrálny portál

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

GKÚ Bratislava

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia:

28.05.2012

14:28:06

Okres:

Obec:

Katastrálne územie:

BA-m.č. STARÉ MESTO

Bratislava I

Staré Mesto

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Druh ch.n.

Spôsob využívania pozemku:

Umiestnenie pozemku:

Právny vzťah:

18 - Pozemok, na ktorom je dvor
26 - Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

4 - Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

Druh ch.n. Umiest. stavby

1

1
1

Legenda:
Druh stavby:

Kód umiestnenia stavby:

21 - Rozostavaná budova

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

VlastníkÚčastník právneho vzťahu:

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 21475/2011



Informatívny výpis Aktualizácia katastrálneho portálu: 19.05.20122/2

1

1

1

Por.č.:

Záložné právo v prospech IMMO-BANK Aktiengesellschaft, Firmenbuch FN 52830 t na pozemky parc.č. 7978,
7980, 7981 podľa V-5805/09 zo dňa 27.4.2009.PVZ-1755/09. Zmena na základe GP č.51/2011 (p.č.7978,7980,7981
zaniká, vzniká p.č.7978/1,7980/1,7981/1), Z-11111/11
Záložné právo v prospech IMMO-BANK Aktiengesellschaft, FN 52830t, Stadiongasse 10, Wien, na pozemky
parc.č. 7978, 7980, 7981 podľa V-34364/2010 zo dňa 17.1.2011, Z-3243/11..PVZ-779/11. Zmena na základe GP
č.51/2011 (p.č.7978,7980,7981 zaniká, vzniká p.č.7978/1,7980/1,7981/1).Z-11111/11
Záložné právo v prospech IMMO-BANK Aktiengesellschaft, Firmenbuch FN 52830t, Stadiongasse 10, 1010
Viedeň na nehnuteľnosť: rozostavanú stavbu bez súpisného čísla, rozostavaný bytový dom Nová Mýtna na
pozemku parc.č. 7980/1, rozostavanú stavbu bez súpisného čísla, Podzemné garáže Nová Mýtna na pozemku
parc.č. 7980/2, rozostavanú stavbu bez súpisného čísla, Polyfunkčný objekt Nová Mýtna na pozemku parc.č.
7981/1 a pozemky parc.č. 7978/1, 7980/1,2,3, 7981/1 podľa V-19723/11 zo dňa 08.08.2011

ČASŤ C: ŤARCHY

Bez zápisu.

Iné údaje:

Poznámka:
Bez zápisu.



Informatívny výpis Aktualizácia katastrálneho portálu: 19.05.20121/2

7985

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

1

1

1

Por.č.:

Záložné právo v prospech IMMO-BANK Aktiengesellschaft, Firmenbuch FN 52830 t na pozemky parc.č. 7977
podľa V-5805/09 zo dňa 27.4.2009.PVZ-1755/09. Zmena na základe GP č.51/2011 (p.č.7977 zaniká, vzniká
p.č.7977/1)-Z-11111/11
Záložné právo v prospech IMMO-BANK Aktiengesellschaft, FN 52830t, Stadiongasse 10, Wien, na pozemok
parc.č. 7977 podľa V-34364/2010 zo dňa 17.1.2011.PVZ-227/11. Zmena na základe GP č.51/2011 (p.č.7977
zaniká, vzniká p.č.7977/1)-Z-11111/11
Záložné právo v prospech IMMO-BANK Aktiengesellschaft, Firmenbuch FN 52830t, Stadiongasse 10, 1010
Viedeň na nehnuteľnosť: rozostavanú stavbu bez súpisného čísla, rozostavaný bytový dom Nová Mýtna na
pozemku parc.č. 7977/1,a pozemok parc.č. 7977/1 podľa V-19723/11 zo dňa 08.08.2011

ČASŤ C: ŤARCHY

 7977/  1

Parcelné číslo

502

Výmera v m2

Zastavané plochy a
nádvoria

Druh pozemku

26

Spôsob využ. p.

1

Umiest. pozemku

4

Právny vzťah

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Bez zápisu.

Iné údaje:

Súpisné číslo

 7977/  1

na parcele číslo

21

Druh stavby

Rozost. bytový dom 'Nová Mýtna'(D-SO
04)

Popis stavby

Stavby

1

Por. číslo

Team Nový Dom s.r.o., Trnavská cesta 100, Bratislava, PSČ 821 01, SR

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

IČO :  

1 1

Spoluvlastnícky podiel

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Kúpna zmluva V-5911/07 zo dňa 29.3.2007.
Žiadosť o zápis, Stavebné povolenia č.8248/42061/2009/URS/Kam-G/108 právoplatné dňa
1.12.2009; č.10796/2009/13161/2010/URS/Kam-G/26 právoplatné dňa 30.4.2010;
č.10091/51599/2010/URS/Kam/K-217 právoplatné dňa 15.11.2010, Znalecký posudok
č.79/2011 zo dňa 20.6.2011, GP č.51/2011 úradne overený dňa 12.5.2011 pod č.884/2011, Z-
11111/11

Legenda:

 / 

Vytvorené cez katastrálny portál

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

GKÚ Bratislava

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia:

28.05.2012

14:30:25

Okres:

Obec:

Katastrálne územie:

BA-m.č. STARÉ MESTO

Bratislava I

Staré Mesto

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Druh ch.n.

Spôsob využívania pozemku:

Umiestnenie pozemku:

Právny vzťah:

26 - Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

4 - Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

Druh ch.n. Umiest. stavby

1

Legenda:
Druh stavby:

Kód umiestnenia stavby:

21 - Rozostavaná budova

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

VlastníkÚčastník právneho vzťahu:

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 21475/2011
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Poznámka:
Bez zápisu.


