
Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Amrichová Anna, r. Vašková

Os. č. vlastníka (č.18)
57

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/66  734 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 436,88 3 3 3/748  2,94   9,774

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   2,94   9,774

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.1Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Čop Ján

Os. č. vlastníka (č.18)
59

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/10  459 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 523,88 3 3 88/463  87,24   289,636

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   87,24   289,636

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.2Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Čop Ján

Os. č. vlastníka (č.18)
141

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/66  734 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 436,88 3 3 36/7480  3,53   11,728

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   3,53   11,728

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.3Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Čop Jozef

Os. č. vlastníka (č.18)
60

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/10  459 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 523,88 3 3 375/463  371,76  1 234,244

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   371,76  1 234,244

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.4Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Čop Jozef

Os. č. vlastníka (č.18)
61

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/68  1124 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  3 731,68 3 3 1/1  1124,00  3 731,680

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   1124,00  3 731,680

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.5Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Čop Juraj

Os. č. vlastníka (č.18)
62

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/65  478 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 586,96 3 3 110/479  109,77   364,438

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   109,77   364,438

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.6Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Čop Juraj, r. Čop, nar. 15.10.1908

Os. č. vlastníka (č.18)
168

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/31  676 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 244,32 3 3 294/671  296,19   983,353

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   296,19   983,353

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.7Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Čop Michal

Os. č. vlastníka (č.18)
64

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/67  677 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 247,64 3 3 1/1  677,00  2 247,640

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   677,00  2 247,640

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.8Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Čopová Anna, r. Ferencová

Os. č. vlastníka (č.18)
66

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 75/899  74,00   245,676

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   74,00   245,676

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.9Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Čopová Anna, r. Skotska

Os. č. vlastníka (č.18)
67

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/65  478 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 586,96 3 3 208/479  207,57   689,118

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   207,57   689,118

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.10Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Čopová Anna, r. Skotská

Os. č. vlastníka (č.18)
142

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/65  478 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 586,96 3 3 8/479  7,98   26,505

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   7,98   26,505

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.11Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Čopová Barbora, r. Čopová

Os. č. vlastníka (č.18)
68

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/69  1723 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  5 720,36 3 3 1/1  1723,00  5 720,360

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   1723,00  5 720,360

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.12Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Eštvaniková Alžbeta, r. Ivančinová

Os. č. vlastníka (č.18)
34

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 59/899  58,21   193,265

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   58,21   193,265

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.13Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Ferenc Jozef

Os. č. vlastníka (č.18)
69

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/57  1695 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  5 627,40 3 3 1/1  1695,00  5 627,400

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   1695,00  5 627,400

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.14Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Ferenc Jozef

Os. č. vlastníka (č.18)
143

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/66  734 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 436,88 3 3 28/7480  2,75   9,122

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   2,75   9,122

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.15Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Ferenc Štefan

Os. č. vlastníka (č.18)
71

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 69/899  68,08   226,022

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   68,08   226,022

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.16Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Ferenc Štefan

Os. č. vlastníka (č.18)
144

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/66  734 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 436,88 3 3 28/7480  2,75   9,122

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   2,75   9,122

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.17Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Ferencová Anna, r. Babejová

Os. č. vlastníka (č.18)
72

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/64  461 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 530,52 3 3 238/464  236,46   785,051

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   236,46   785,051

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.18Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Ferencová Mária

Os. č. vlastníka (č.18)
145

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/66  734 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 436,88 3 3 28/7480  2,75   9,122

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   2,75   9,122

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.19Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Gajdoš Andrej

Os. č. vlastníka (č.18)
75

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 14/899  13,81   45,860

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   13,81   45,860

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.20Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Gajdoš Andrej

Os. č. vlastníka (č.18)
74

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/14  448 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 487,36 3 3 88/453  87,03   288,935

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   87,03   288,935

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.21Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Gašová Barbora, r. Potočňáková, nar. 22.12.1884, Kysak 53, Kysak, PSČ:04481, SR

Os. č. vlastníka (č.18)
52

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/79  694 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 304,08 0 0 49/830  40,97   136,024

221/80  140 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 1   464,80 0 0 49/830  8,27   27,440

Počet:2 Spolu:   49,24   163,464

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 0 - Vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo sú známe

TVL: 0 - Vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe; vlastník, ktorý má zo zákona obmedzené práva; poručiteľ, po ktorom sa prihlásil domnelý dedič alebo dedičia (dedičské konanie zatiaľ nebolo začaté alebo skončené) ; 
poručiteľ, po ktorom sa neprihlásil žiadny dedič

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.22Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Gašperová Alžbeta, r. Macková

Os. č. vlastníka (č.18)
6

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/18  558 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 852,56 3 3 1/2  279,00   926,280

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   279,00   926,280

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.23Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Gumanová Alžbeta, r. Macková

Os. č. vlastníka (č.18)
76

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/14  448 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 487,36 3 3 13/453  12,86   42,684

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   12,86   42,684

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.24Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Hajduková Anna, r. Ivančinová, r.č. 345722/788, č.131, Kysak, PSČ:04481

Os. č. vlastníka (č.18)
37

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/79  694 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 304,08 0 0 103/830  86,12   285,928

221/80  140 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 1   464,80 0 0 103/830  17,37   57,680

Počet:2 Spolu:   103,49   343,608

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 0 - Vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo sú známe

TVL: 0 - Vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe; vlastník, ktorý má zo zákona obmedzené práva; poručiteľ, po ktorom sa prihlásil domnelý dedič alebo dedičia (dedičské konanie zatiaľ nebolo začaté alebo skončené) ; 
poručiteľ, po ktorom sa neprihlásil žiadny dedič

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.25Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Hajduková Anna, r. Macková

Os. č. vlastníka (č.18)
7

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/77  815 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 705,80 3 3 579/809  583,29  1 936,537

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   583,29  1 936,537

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.26Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Hajduková Anna, r. Macková

Os. č. vlastníka (č.18)
146

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/77  815 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 705,80 3 3 17/809  17,13   56,859

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   17,13   56,859

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.27Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Ivančin Andrej

Os. č. vlastníka (č.18)
38

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/13  416 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 381,12 3 3 1/2  208,00   690,560

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   208,00   690,560

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.28Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Ivančin Juraj

Os. č. vlastníka (č.18)
39

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/13  416 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 381,12 3 3 1/2  208,00   690,560

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   208,00   690,560

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.29Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Ivančinová Anna, r. Kušnirová

Os. č. vlastníka (č.18)
41

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/79  694 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 304,08 3 3 105/830  87,80   291,480

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
221/80  140 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 1   464,80 3 3 105/830  17,71   58,800

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:2 Spolu:   105,51   350,280

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.30Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Kollárová Alžbeta

Os. č. vlastníka (č.18)
78

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/14  448 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 487,36 3 3 136/453  134,50   446,536

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   134,50   446,536

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.31Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Kollárová Mária, r. Lišková

Os. č. vlastníka (č.18)
79

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 68/899  67,09   222,747

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   67,09   222,747

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.32Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Konečná Mária, r. Vašková

Os. č. vlastníka (č.18)
80

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/66  734 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 436,88 3 3 3/748  2,94   9,774

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   2,94   9,774

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.33Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Kostelník Ján

Os. č. vlastníka (č.18)
81

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/62  675 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 241,00 3 3 1/1  675,00  2 241,000

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   675,00  2 241,000

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.34Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Kostelník Ján

Os. č. vlastníka (č.18)
82

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/64  461 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 530,52 3 3 226/464  224,54   745,469

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   224,54   745,469

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.35Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Kostelník Ján

Os. č. vlastníka (č.18)
83

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/65  478 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 586,96 3 3 60/479  59,87   198,784

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   59,87   198,784

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.36Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Kostelník Juraj

Os. č. vlastníka (č.18)
84

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/65  478 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 586,96 3 3 60/479  59,87   198,784

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   59,87   198,784

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.37Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macko Andrej

Os. č. vlastníka (č.18)
8

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 278/899  274,29   910,640

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   274,29   910,640

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.38Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macko Andrej

Os. č. vlastníka (č.18)
10

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/9  523 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 736,36 3 3 209/526  207,81   689,923

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   207,81   689,923

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.39Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macko Andrej

Os. č. vlastníka (č.18)
9

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/11  736 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 443,52 3 3 1/4  184,00   610,880

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   184,00   610,880

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.40Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macko Andrej

Os. č. vlastníka (č.18)
11

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/59  557 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 849,24 3 3 1/1  557,00  1 849,240

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   557,00  1 849,240

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.41Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macko Ján

Os. č. vlastníka (č.18)
85

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/9  523 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 736,36 3 3 13/526  12,93   42,914

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   12,93   42,914

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.42Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macko Ján

Os. č. vlastníka (č.18)
14

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/9  523 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 736,36 3 3 278/526  276,41   917,696

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   276,41   917,696

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.43Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macko Ján

Os. č. vlastníka (č.18)
12

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/60  557 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 849,24 3 3 1/1  557,00  1 849,240

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   557,00  1 849,240

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.44Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macko Ján

Os. č. vlastníka (č.18)
13

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/61  418 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 387,76 3 3 1/1  418,00  1 387,760

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   418,00  1 387,760

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.45Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macko Jozef

Os. č. vlastníka (č.18)
86

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/9  523 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 736,36 3 3 13/526  12,93   42,914

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   12,93   42,914

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.46Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macko Juraj

Os. č. vlastníka (č.18)
16

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/11  736 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 443,52 3 3 1/4  184,00   610,880

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   184,00   610,880

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.47Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macko Juraj

Os. č. vlastníka (č.18)
15

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/66  734 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 436,88 3 3 281/748  275,74   915,459

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   275,74   915,459

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.48Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macko Štefan

Os. č. vlastníka (č.18)
87

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/9  523 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 736,36 3 3 13/526  12,93   42,914

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   12,93   42,914

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.49Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macko Štefan

Os. č. vlastníka (č.18)
18

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/22  464 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 540,48 3 3 1/1  464,00  1 540,480

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   464,00  1 540,480

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.50Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macková Alžbeta, r. Gašparová

Os. č. vlastníka (č.18)
19

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/11  736 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 443,52 3 3 1/4  184,00   610,880

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   184,00   610,880

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.51Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macková Anna

Os. č. vlastníka (č.18)
20

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/66  734 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 436,88 3 3 281/748  275,74   915,459

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   275,74   915,459

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.52Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macková Mária

Os. č. vlastníka (č.18)
23

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/14  448 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 487,36 3 3 139/453  137,47   456,386

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   137,47   456,386

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.53Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macková Mária

Os. č. vlastníka (č.18)
21

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/21  418 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 387,76 3 3 1/1  418,00  1 387,760

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   418,00  1 387,760

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.54Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macková Mária

Os. č. vlastníka (č.18)
88

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/63  474 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 573,68 3 3 1/2  237,00   786,840

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   237,00   786,840

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.55Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macková Mária

Os. č. vlastníka (č.18)
147

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/66  734 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 436,88 3 3 9/748  8,83   29,321

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   8,83   29,321

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.56Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Macková Mária, r. Sopková

Os. č. vlastníka (č.18)
22

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/11  736 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 443,52 3 3 1/4  184,00   610,880

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   184,00   610,880

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.57Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Martonová Anna, r. Macková, nar. 04.03.1908

Os. č. vlastníka (č.18)
89

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 13/899  12,83   42,584

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   12,83   42,584

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.58Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Mazarčová Alžbeta, r. Pujdová

Os. č. vlastníka (č.18)
90

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 25/899  24,67   81,892

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   24,67   81,892

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.59Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Novák Jozef

Os. č. vlastníka (č.18)
44

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/66  734 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 436,88 3 3 150/748  147,19   488,679

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   147,19   488,679

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.60Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Nováková Alžbeta, r. Macková

Os. č. vlastníka (č.18)
92

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/63  474 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 573,68 3 3 1/2  237,00   786,840

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   237,00   786,840

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.61Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Nováková Alžbeta, r. Macková

Os. č. vlastníka (č.18)
148

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/66  734 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 436,88 3 3 9/748  8,83   29,321

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   8,83   29,321

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.62Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Pujda Ján

Os. č. vlastníka (č.18)
94

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 25/899  24,67   81,892

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   24,67   81,892

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.63Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Pujdová Anna

Os. č. vlastníka (č.18)
95

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 25/899  24,67   81,892

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   24,67   81,892

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.64Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Sedlák Ján

Os. č. vlastníka (č.18)
97

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/19  413 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 371,16 3 3 1/1  413,00  1 371,160

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   413,00  1 371,160

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.65Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Semančíková Mária, r. Urbanová

Os. č. vlastníka (č.18)
98

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/14  448 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 487,36 3 3 77/453  76,15   252,818

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   76,15   252,818

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.66Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Sopková Mária, r. Macková

Os. č. vlastníka (č.18)
27

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/18  558 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 852,56 3 3 1/2  279,00   926,280

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   279,00   926,280

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.67Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Šoltés Juraj

Os. č. vlastníka (č.18)
29

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 46/899  45,39   150,681

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   45,39   150,681

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.68Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urban Andrej

Os. č. vlastníka (č.18)
99

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/15  412 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 367,84 3 3 1/4  103,00   341,960

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   103,00   341,960

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.69Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urban Anton

Os. č. vlastníka (č.18)
100

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 17/899  16,77   55,687

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   16,77   55,687

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.70Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urban František

Os. č. vlastníka (č.18)
102

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 17/899  16,77   55,687

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   16,77   55,687

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.71Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urban František

Os. č. vlastníka (č.18)
101

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/15  412 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 367,84 3 3 1/4  103,00   341,960

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   103,00   341,960

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.72Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urban Ján

Os. č. vlastníka (č.18)
103

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/15  412 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 367,84 3 3 1/4  103,00   341,960

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   103,00   341,960

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.73Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urban Ladislav

Os. č. vlastníka (č.18)
104

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 17/899  16,77   55,687

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   16,77   55,687

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.74Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urbanová Alžbeta

Os. č. vlastníka (č.18)
105

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 17/899  16,77   55,687

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   16,77   55,687

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.75Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urbanová Anna

Os. č. vlastníka (č.18)
106

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 25/899  24,67   81,892

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   24,67   81,892

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.76Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urbanová Mária

Os. č. vlastníka (č.18)
107

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 25/899  24,67   81,892

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   24,67   81,892

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.77Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urbanová Mária

Os. č. vlastníka (č.18)
108

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/15  412 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 367,84 3 3 1/4  103,00   341,960

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   103,00   341,960

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.78Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urbanová Verona

Os. č. vlastníka (č.18)
109

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/65  478 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 586,96 3 3 17/479  16,96   56,322

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   16,96   56,322

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.79Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urbanská Irena

Os. č. vlastníka (č.18)
30

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/65  478 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  1 586,96 3 3 16/479  15,97   53,009

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   15,97   53,009

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.80Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urbanský František

Os. č. vlastníka (č.18)
31

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 15/899  14,80   49,135

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   14,80   49,135

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.81Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Urbanský Michal

Os. č. vlastníka (č.18)
32

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 15/899  14,80   49,135

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   14,80   49,135

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.82Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Vašková Anna

Os. č. vlastníka (č.18)
110

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 17/899  16,77   55,687

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   16,77   55,687

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.83Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Vašková Margita

Os. č. vlastníka (č.18)
111

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 20/899  19,73   65,514

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   19,73   65,514

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV KYSAK_MOČIARE_2Kysak(830259) Str.84Dátum: 08.11.2016



Obec: Kysak (521639)

Okres: Košice - okolie (806)
Kraj: Košický (8)

VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Vyhotovil:EURO GEO s.r.o.

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001

Vlastník nového pozemku (č.17)
Vašková Mária

Os. č. vlastníka (č.18)
112

číslo parcely 
nového stavu

výmera 
parcely v m²

DRP 
podľa 

UP

kód

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

projektový blok číslo listu katast. 
mapy

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27

221/8  887 2 1 KOŠICE 5-2/3 1 0 2  2 944,84 3 3 17/899  16,77   55,687

(22) - (21) - SPR: 26 - Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17335345, Búdková 36, Bratislava 11, PSČ:81747, SR
Počet:1 Spolu:   16,77   55,687

druh pozemku podľa UP (umiestňovacieho plánu): 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy

kód spoločného alebo verejného zariadenia: 0 - pozemok nie je spoločné alebo verejné zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoločné zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejné zariadenie alebo opatrenie

kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom

kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce

TUC: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

TVL: 3 - Známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe
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