Zmluva č. 05 88 0278 15 00
o bezodplatnom prevode stavebného objektu
v zmysle §51 Občianskeho zákonníka a v súlade so zákonom 135/61 Zb., uzatvorená medzi
zmluvnými stranami
(ďalej už len „Zmluva“)

Prevádzajúci:
1. meno a priezvisko:

trvale bytom:
narodený dňa:
rodné číslo:
štátna príslušnosť:
2. meno a priezvisko:

trvale bytom:
narodený dňa:
rodné číslo:
štátna príslušnosť:
3. meno a priezvisko:

trvale bytom:
narodený dňa:
rodné číslo:
štátna príslušnosť:
4. meno a priezvisko:

trvale bytom:
narodený dňa:
rodné číslo:
štátna príslušnosť:
5. meno a priezvisko:

trvale bytom:
narodený dňa:
rodné číslo:
štátna príslušnosť:
6. meno a priezvisko:

trvale bytom:
narodený dňa:
rodné číslo:
štátna príslušnosť:
7. meno a priezvisko:

trvale bytom:
narodený dňa:
rodné číslo:
štátna príslušnosť:

Milan Chudý
Ševčenkova 12, 851 01 Bratislava
XXXX
XXXX
XXXX
Petra Chudá
Hraničná 1, 821 01 Bratislava
XXXX
XXXX
XXXX
Marek Chudý
Hraničná 1, 821 01 Bratislava
XXXX
XXXX
XXXX
Milan Chudý
Ševčenkova 12, 851 01 Bratislava
XXXX
XXXX
XXXX
Katarína Chudá
Ševčenkova 12, 851 01 Bratislava
XXXX
XXXX
XXXX
Dušan Dušek
Staré záhrady 10, 851 05 Bratislava
XXXX
XXXX
XXXX
Nadežda Dušeková
Staré záhrady 10, 851 05 Bratislava
XXXX
XXXX
XXXX
Strana 1 z 6

8. meno a priezvisko:

trvale bytom:
narodený dňa:
rodné číslo:
štátna príslušnosť:

Mária Hurajová
Októbrová 414/1, 958 01 Partizánske
XXXX
XXXX
XXXX

Prevádzajúci č. 2-8 zastúpení prevádzajúcim č. 1:
Milan Chudý
trvale bytom Ševčenkova 12, 851 01 Bratislava
prevádzajúci č. 2, 3 na základe splnomocnenia zo dňa 27.05.2015, overeného dňa 02.06.2015 Príloha č. 1 A, kópia ktorého tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
prevádzajúci č. 4,5 na základe splnomocnenia zo dňa 27.05.2015, overeného dňa 28.05.2015 Príloha č. 1 B, kópia ktorého tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
prevádzajúci č. 6,7 na základe splnomocnenia zo dňa 27.05.2015, overeného dňa 01.06.2015 Príloha č. 1 C, kópia ktorého tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
prevádzajúci č. 8 na základe splnomocnenia zo dňa 27.05.2015, overeného dňa 01.06.2015 Príloha č. 1 D, kópia ktorého tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
(ďalej aj len „prevádzajúci“ )
a
Nadobúdateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
V zastúpení:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO:
00603481
(ďalej aj len „nadobúdateľ“)
Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Prevádzajúci sú vlastníkmi častí stavebných objektov:
SO 01
SO 06

- Komunikácia
- Verejné osvetlenie

(ďalej už len „stavebné objekty“)
zrealizovaných na pozemkoch v katastrálnom území Vinohrady vo výlučnom vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislava a to:
a) pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností:
 p.č. 19379, záhrady o výmere 587 m2, registrovaného na liste vlastníctva č. 39
b) pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností p.č. 22304/1 o výmere 2827 m2, zastavané
plochy a nádvoria, ktorý nemá založený list vlastníctva, ale v mieste zrealizovaných častí
stavebných objektov je totožný s časťami pozemkovoknižných pozemkov:
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p.č. 22304 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava v zmysle §14 zákona 180/1995
Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
p.č. 19379 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava v zmysle §2 zákona 138/1991 Z.
z. o majetku obcí
p.č. 19381 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava na základe Kúpnej zmluvy zo
dňa 25.01.1979 a §2 zákona 138/1991 Z. z. o majetku obcí

Pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností p.č. 19379, v správe Mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto, má prevádzajúci v celosti prenajatý od Mestskej časti nové Mesto Nájomnou
zmluvou č. 227/2012 zo dňa 11.3.2013.
Časť pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností p.č. 22304/1 má prevádzajúci prenajatú od
Hlavného mesta SR Bratislava Zmluvou o nájme č. 08 83 0177 13 00 zo dňa 21.5.2013.
Na oddelenie častí pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, na ktorom je
zrealizovaná časť stavebného objektu SO 01 Komunikácie, bol vyhotovený Geometrický plán č.
15/2015 „na zameranie komunikácie na p.č. 19379/2, 22304/4 a určenie vlastníckych práv“
(ďalej už len „GP č. 15/2015) vypracovaný dňa 09.06.2015 Ing. Hanou Perutkovou z fy INKAT
spol. s r.o., so sídlom Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO 35 753 595, overený
katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava dňa 05.08.2015 podč. 1635/2015, kópia
ktorého tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – Príloha č. 2.
2. Popis stavebných objektov:
Stavba:

Komunikácie a inžinierske siete Kĺzavá ul.

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady, komunikácia III.
triedy Kĺzavá ul.
Hlavný projektant pre SO 01:
Zodpovedný projektant pre SO 01:

PROKOS s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava,
IČO 35 849 657
Ing. Vladimír Májek

Hlavný projektant pre SO 06:

Ing. Boris Meluch

Zodpovedný projektant pre SO 06:

Ing. Boris Meluch

Zhotoviteľ : REDOST s.r.o., Sidónie Sakalovej 190, Bytča 014 01, IČO 43 941 443
Stavebné povolenie/ SO 01 Komunikácie/
ÚKaSP – ŠSU – 2013/41/JAK/AAF – 12 zo dňa 17.09.2013
Právoplatné dňa: 19.10.2013
Vydané: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Povolenie na zriadenie pripojenia prístupovej komunikácie na komunikáciu III. triedy Kĺzavá
č.j.: Star – 1288/2012, Val – 918/2012 zo dňa 07.09.2012
Právoplatné dňa: 01.10.2012
Vydané: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Kolaudačné rozhodnutie: / SO 01 Komunikácie /
ÚKaSP – ŠSU-2014/134/ZUM/AAF -12 zo dňa 30.10.2014
Právoplatné: 12.11.2014
Vydané: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
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Stavebné povolenie/ SO 06 Verejné osvetlenie/
ÚKaSP – 2012-13/2569/MYM-35 zo dňa 18.04.2013
Právoplatné dňa: 22.05.2013
Vydané: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Kolaudačné rozhodnutie: / SO 06 Verejné osvetlenie /
ÚKaSP – 2014/1988/MYM-87 zo dňa 10.09.2014
Právoplatné: 11.10.2014
Vydané: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Charakteristika:
SO 01 – Komunikácia, časť chodník
Predmetom riešenia SO 01 Komunikácia bolo napojenie stavebných pozemkov určených v zmysle
schváleného Územného plánu zóny Kramáre – Horný Kramer na výstavbu rodinných domov. Stavba
prístupovej komunikácie si vyžiadala aj predĺženie chodníka pozdĺž Kĺzavej ul. komunikácie III.
triedy zaradenej do siete miestnych komunikácií.
Konštrukcia chodníka je zrealizovaná podľa Typizačnej smernice „Katalóg vozoviek miestnych
komunikácií“ v zložení: dlažba D 60 mm, kamenná drvina fr. 4-8 KD 40 mm, podkladový betón
C12/16, štrkodrvina fr. 0/32 mm ŠD 150 mm, spolu 350 mm. Upravovaná plocha 5 m2.
SO 06 - Verejné osvetlenie, časť
Verejné osvetlenie je zrealizované v súčinnosti s fy SIEMENS v jednej vetve pozdĺž novej
prístupovej komunikácie. Vetva slúži na osvetlenie verejného priestranstva. To zabezpečia 2
novoosadené stožiare verejného osvetlenia A1, A2. Napojené sú na existujúcu sieť verejného
osvetlenia v danej lokalite z existujúceho stĺpa STe, kde je osadené posledné osvetľovacie teleso
v Kĺzavej ul. Napojenie je káblom CYKY-J 4x10, ktorý je uložený vo výkope v káblovom lôžku
paralelne s káblom NN v chráničke KOPODUR 63 mm pod cestou. Hĺbka výkopov je 1200 mm,
šírka 600mm. Osvetľovacie stožiare sú kovového prevedenia. Spolu s napájacím káblom je vo
výkope uložený aj uzemňovací drôt FeZn 10, na ktorý sú pripojené uzemňovacie svorky každého
stĺpa.
Špecifikácia a rozsah :
SO 01 – Komunikácia, časť chodník
Predmetom odovzdania je časť stavebného objektu SO 01 Komunikácie – chodník ,viď. Príloha
č. 3, zrealizovaný na časti pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností p.č. 22304/1, ktorý nemá
založený list vlastníctva, ale v mieste realizácie chodníka je totožný s časťami pôvodných
pozemkovoknižných pozemkov p.č. 19379 a 19381 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
Kapacity získané výstavbou: 5 m2 nového chodníka
SO 06 - Verejné osvetlenie, časť
Predmetom odovzdania je časť stavebného objektu SO 06 Verejné osvetlenie – 2 stožiare
verejného osvetlenia A1, A2 a prepojenie k existujúcemu stĺpu verejného osvetlenia viď.
Príloha č. 4 - zrealizovaná na novooddelenom pozemku podľa GP č. 15/2015 p.č. 19379/2 vo
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
Kapacity získané výstavbou:
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stožiare: 2ks stožiare ST 140/60
svietidlá: 2ks SITECO Pilzleuchte 70W
Káblové vedenie: 33 m CYKY 4B x 10 mm v ohybnej dvojplášťovej chráničke FXKVR 63

Článok II
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva prevádzajúceho k častiam
stavebných objektov SO 01- Komunikácia, SO 06 – Verejné osvetlenie tak, ako je definované
v článku I tejto zmluvy, do výlučného vlastníctva nadobúdateľa.
2. Nadobúdateľ sa oboznámil s právnym a faktickým stavom nadobúdaných vecí a veci v celosti
a bez výhrad prijíma a nadobúda do svojho vlastníctva.
3. Záručná doba na všetky stavebné objekty je 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
tejto zmluvy.
Článok III
Prevod a odovzdanie
1. Vlastnícke právo k predmetu odovzdania tak, ako je
nadobúda nadobúdateľ podpisom tejto zmluvy.

definované v článku I tejto zmluvy,

2. Prevádzajúci sa zaväzuje vecne odovzdať predmet zmluvy preberajúcemu správcovi podľa čl.28
a čl.29 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr do 15 dní od podpisu tejto zmluvy.
O odovzdaní a prevzatí sa spíše protokolárny zápis v troch rovnopisoch, jeden pre
prevádzajúceho, jeden pre správcu a jeden pre nadobúdateľa.
Článok IV
Hodnota prevádzaných vecí
SO 01 – Komunikácia, časť
175 € bez DPH
210 € s DPH
SO 06 – Verejné osvetlenie, časť
2109,65 € bez DPH
2531,58 € s DPH
Článok V
Osobitné a záverečné ustanovenia
1. Na túto Zmluvu sa vzťahuje právny režim Slovenskej republiky.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Prevádzajúci a nadobúdateľ sú si vedomí, že sú svojimi prejavmi vôle viazaní až do nadobudnutia
právnej účinnosti tejto Zmluvy.
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4. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné vykonať len písomnými dodatkami, so
súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na zápis Geometrického plánu č. 15/2015 podá nadobúdateľ.
6. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust.§5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa
ust.§ 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby- nadobúdateľa.
7. Prevádzajúci súhlasí s použitím jeho údajov pre účely tejto zmluvy a so zverejnením tejto zmluvy
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
8. Prevádzajúci odovzdal nasledovnú dokumentáciu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stavebné povolenie ÚKaSP – ŠSU – 2013/41/JAK/AAF – 12 zo dňa 17.09.2013
Stavebné povolenie ÚKaSP – 2012-13/2569/MYM-35 zo dňa 18.04.2013
Povolenie na zriadenie pripojenia prístupovej komunikácie na komunikáciu III. triedy
Kĺzavá ul. č.j.: Star – 1288/2012, Val – 918/2012 zo dňa 07.09.2012
Kolaudačné rozhodnutie ÚKaSP – ŠSU-2014/134/ZUM/AAF -12 zo dňa 30.10.2014
Kolaudačné rozhodnutie ÚKaSP – 2014/1988/MYM-87 zo dňa 10.09.2014
Projekt skutočného vyhotovenia: SO 01 Komunikácia, SO 06 Verejné osvetlenie
Záznam o prevzatí geodetického zamerania skutočného vyhotovenia stavby(SO 01) do
DTMMB č.j.20140431
Záznam o prevzatí geodetického zamerania skutočného vyhotovenia stavby(SO 06) do
DTMMB č.j.20130755
Geometrický plán č. 15/2015 dňa 09.06.2015, 2x originál

9. Zmluva je vyhotovená v 14-tich rovnopisoch, nadobúdateľ obdrží 6 exemplárov a prevádzajúci 8
exemplárov.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po
vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne , zrozumiteľne, zmluvné
strany súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojím podpisom.
V Bratislave, dňa 31.08.2015

Nadobúdateľ:

Prevádzajúci:

v. r.
________________________________________
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
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v. r.
______________________________
Ing. arch. Milan Chudý,
na základe splnomocnenia

Splnomocnenie
Dole podplsani maiitelia pozemkov 6.: 19377/1,19373/16,19373/5, 19373/4 a 19371
nach^dzajucich sa na Klzavej ulici v Bratislava - Nov6 Mesto, ku. Vinohrady
splnomocnujeme
' . Milana Chudeho, bytom §ev6enkova 12, 851 01 Bratislava,
nar.
, OPfiislo:
ktory je opravneny k zastupovaniu splnomocniteFov v jednotlivych potrebny'ch konaniach,
pod^vaniu n^vrhov v r^mci stavebnych konani, zastupovaniu pred spravnymi org^nmi,
pr^vnickymi a fyzickymi osobami, preberanie rozhodnuti, nahliadnutiu do spisov a k d'alsim
likonom potrebnym pre zabezpecenie tykajucich sa v^etk^ch vecl na priprave. realizacii
a dokoncenia projektu
„Komunlkacia a inzinierske siete",
ako aj vo vSetk^ch Okonoch nevyhnutnych ku zriadeniu, ukonCeniu zmluv o prenajme, so
zriadenim vecnych bremien vztahujOcich sa ku liniovym stavbam uvedenych pozemkov,
a k d'al§lm ukonom potrebnym pre zabezpecenie vecl.
, Petra Chuda nar.
i a Marek Chudy nar.
bytom; Hrani5na 1, 821 05 Bratislava
. Milan Chud]^ nar
"
. Katarina Chuda nar.
Bratislava

i, p.c. 19377/1

>, p.c. 19373/16, bytom: Sevcenkova 12. 851 01 Bratislava
p.c, 19373/5, bytom: Sevcenkova 12, 851 01

. Dusan Dusek nar.
a
Nadezda Dusekova nar.
19373/4, bytom: Star§ zahrady 10, 821 05 Bratislava
; Maria Hurajova, nar. ^
Partizanske

, p.e. 19371, bytom: Oktobrova 414/1, 958 01

Ing. Petra Chud^

Marek Chudy

Be. Milan Chudy

Mgr. Katarina Chuda

Prof, DuSan DuSek

Mudr. Nadezda Dusekova

MUDr. M^ria Hurajov^

Splnomocnenie preber^: Ing. arch. Milan Chudy
VBratislave:

^f- <lO

p.c.

Tit

/OIUL

f ]$

Splnomocnenie
Cole podpfsanf majitelia pozemkov c.: 19377/1,19373/16,19373/5,19373/4 a 19371
machadzajLicich sa na Klzavei ulici v Bratislave - Nov6 Mesto, ku. Vinohrady
splnomocnuieme
. Milana Chudeho, bytom Sevcenkova 12, 851 01 Bratislava,
nar. "
OP clslo:
ktory]e opravnenj? k zastupovaniu splnomocniteFov vjednotlivych potrebnjch konaniach,
pod^vaniu navrhov v ramci stavebnjch konani, zastupovaniu pred spravnymi orcianmi,
pr^vnickjmi a fyzickymi osobami, preberanie rozhodnuti, nahliadnutiu do spisov a k d'alsim
tikonompotrebnjm pre zabezpecenie fykaiucich sa vsetkych vecl na priprave, realizicii
a dokoneenia projektu
„Komunikacia a inzinierske siete'^
ako aJ vo vsetkych Qkonoch neyyhnutnych ku zriadeniu, ukonceniu zmluv o prenajme, so
zriadenim vecnych bremien vzfahuiucich sa ku linioyym stavbam uvedenjch pozemkov,
a k dalsim ijkonom potrebnjm pre zabezpecenie v e c l
Petra Chuda nar.
' a Marek Chudy nar.
fciytom: Hranicna 1, 821 05 Bratislava
Milan Chudy nar.
Katarina Chuda nar.:
Bratislava

p.c. 19377/1

>, p.c. 19373/16,fc)ytom:Sevcenkova 12, 851 01 Bratislava
, p.c. 19373/5, bytom: Sevcenkova 12, 851 01

. Dusan Dusek nar.
aJ
*. Nadezda Dusekova nar.
19373/4, bytom: Stare zahrady 10, 821 05 Bratislava
. Maria Hurajova, nar. :
Partizanske

_ ' j, p.c.

., p.c. 19371, bytom: Okt6brovi 414/1, 958 01

Ing. Petra Chuda

Marek Chudy

Be. Milan ChudJ

M^r. Katarina Chuda

Prof. Dugan. Dusek.

Mudr. Nadezda JDjusekovii-

MUDr. Mdria Hurapv^

Splnomocnenie preber^: ing. arch. Milan ChudJ
V Bratislave:27jD5.2fll5

Splnomocnenie
!fofepodpfsanf majifella pozemkov c.: fSSTZA-f, '19373/16; 19373/5,19373/4 a 19371
lach^dzajiicich sa na Klzavej ulici v Bratislave - Nov6 Mesto, ku. Vinohrady
splrromacAufeirre
' MiTana Ghud<§ho, faytom Sevcenkova 12, 851 01 Brafisfava,
nar. '
OP6islo:
fcforyje opravneny k zastupovaniu spfnomocniterbv v jednotlivych pofrebnych konaniach,
pod^vaniu navrhov v r^mci stavebnych konani, zastupovaniu pred spr^vriymi brginmi, •
privnickymi a fyzickymi osobami, preberanie rozhodnuti, nahlfadniitiu do spisov a k dafsfm
ukonom potrebnym pre zabezpecenie tykajucich sa vSetkychved na priprave, realizacii
adbkon6eniaprojekfu
X
„Komunikdcia a inzinierske siete"i
ako aj vo vSefkych ukonoch nevyhnutnych ku zriadeniu, ukpnCenju zmfuv o prenijme.-sozriadenim vecnych bremien vzfahujucich s a ku liniovym stavbam uvedenych pozemkov,
a k rfalsfm ukonom potrebnym pre zabezpecenie veci.
!. Piefra Cfiudd nar.
" a Warek Chud]^ nar.
bytom: HraniCn^ 1,821 05 Bratislava
' ; WNaiT OYwAif nar. ^

p.c. 19377/1

. p.6.19373/16, bytom: Sevcenkova 12,851 01 Bratislava

. Katarina Cliudd nar.

, p.c. 19373/5, bytom: Sev6enkova 12, 851 01

Bratislava
, Hxxkza Du§ek nar.
>a
: Nadeida DuSekovd nar.
19373/4, bytom: Star6 zahrady 10, 821 05 Bratislava
;MdriaHurajova, nar.
Tartlz^ske

p.6.19371, bytom: Oktobrova414/1, 95801

I. Petra C h u d i

Marek Chudy

i Milan Chudy

w.DuSan DuSek

Mgr. Katarina C h u d i

^

>, p.c.

v

tbr. Mdria Hurajovi

enie preberS: ing. arch. Milan Chudy

Mudr. Nadezda Dusekov^

Splnomocnenie
!e podpfsanf majitelia pozemkov c.: 19377/1. 19373/16.19373/5, 19373/4 a 19371-*ch^dzajOcich sa na Klzavej ulici v Bratislave - Nov6 Mesto, ku. Vinohrady
splnomocnujeme
•|. Milana Chudeho, bytom Sevcenkova 12, 851 01 Bratislava,
nar.'
\P cislo: '
Irtoryje opravneny k zastupovaniu splnomocniterov v jednotlivych potrebnych konaniach,
podivaniu navrhov v ramci stavebnych konani, zastupovaniu pred spravnymi org^nmi,
pr^vnickymi a fyzickymi osobami, preberanie rozhodnuti, nahliadnutiu do spisov a k d'alsim
ijkonom potrebnym pre zabezpecenie tykajucich sa vgetkych vecl na priprave, realizacii
a dokoneenia projektu
„Komunikacia a inzinierske siete",
ako aj vo v§etkych ukonoch nevyhnutnych ku zriadeniu, ukonceniu zmlOv o prenajme, so
zriadenim vecnych bremien vztahujucich sa ku liniovym stavbam uvedenych pozemkov,
a k d'alsim Cikonom potrebnym pre zabezpecenie veci.
. Petra Chuda nar.
a Marek Chudy nar.
bytom: HraniCna 1, 821 05 Bratislava
'

Milan Chudy nar.'

' p.e. 19377/1

, p.c. 19373/16, bytom: Sevcenkova 12, 851 01 Bratislava
r, p.c. 19373/5, bytom: SevCenkova 12, 851 01

. Katarina Chuda nar. '
Bratislava

~. Dusan Dusek nar.
.
>a
Nadezda Dusekova nar.
19373/4, bytom: Stare zahrady 10, 821 05 Bratislava
^ Maria Hurajova, nar.
Partizanske

.

, p.c. 19371, bytom: Oktobrova 414/1, 958 01

ing. Petra C h u d i

Marek Chudy

Be. Milan Chudy

Mgr. Katarina C h u d i

Prof. DuSan DuSek

Mudr. Nadezda Du§ekova

MUDr. MSrla Hurajovd

Splnomocnenie preber^: Ing. arch. Milan Chudy
VBratislave: 27.05.2015
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K6d spdsobii vyuifvania pozemku
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22 - Pozemok, r)a ktorom je postaver)^ inzinierska stavba-ce:
miestna, a Qdelovd komunikScia, iesn^ casta, potnd cesta.
ctiodnfk. nakryt6 parkovisko a icfi sudasti
4 - Pozemok prevaine v zastavanom uzemi obce alebo
V z^liradkSrskej osade. na ktorom sa pestuje, ovocie, okrasr
nizka a vysokii ze/e/I a in4 pofnohospod^rske plodiny

