
Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.1Dátum: 4.9.2014

8099 1945 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 145,29 0 0 53/1945 53,00 3,96

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 53,00 3,96

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 119,3

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ing. Ant§lek Bohumil,rod. Ant§lek, nar. 1.5.1969, Z§hor§cka 1940/93, Malacky, PSĻ:90101, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.2Dátum: 4.9.2014

8094 493 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 36,83 0 0 200/493 200,00 14,94

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 200,00 14,94

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 450,08

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Badov§ Eva,rod. Jakubcov§, nar. 14.7.1982, L¼ļky 2613/9, Skalica, PSĻ:90901, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.3Dátum: 4.9.2014

8094 493 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 36,83 0 0 76/493 76,00 5,68

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 76,00 5,68

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 171,12

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ing. ĻULEN Drahom²r, nar. 21.3.1953, Koll§rova 537/2, Trnava, PSĻ:91701, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.4Dátum: 4.9.2014

8094 493 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 36,83 0 0 188/493 188,00 14,04

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 188,00 14,04

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 422,97

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ing. Ļulen Milan, nar. 15.6.1947, Vyġehradsk§ 3030/7, Bratislava, PSĻ:85106, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.5Dátum: 4.9.2014

8098 556 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 41,53 0 0 182/5560 18,20 1,36

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 18,20 1,36

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 40,97

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ļulen Miroslav, nar. 19.4.1953, Ġtef§nikova 723/22, Senica, PSĻ:90501, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.6Dátum: 4.9.2014

8093 515 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 38,47 0 0 9/515 9,00 0,67

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 9,00 0,67

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 20,18

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ļulen Pavol,rod. Ļulen, nar. 25.6.1966, Ġt¼rova 293/17, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.7Dátum: 4.9.2014

8098 556 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 41,53 0 0 307/5560 30,70 2,29

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 30,70 2,29

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 68,99

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ļulen Peter, nar. 8.10.1961, Druģebn² 20, Olomouc 2, PSĻ:77900, ĻR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

149
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 31 32 23 24 25 26 27
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porastom v € s¼p. ļ. ļ. LV

Stavba
TUC TVL vlastnícky podiel
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pod. v obv. v 

m²

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.8Dátum: 4.9.2014

8098 556 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 41,53 0 0 1165/5560 116,50 8,70

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 116,50 8,70

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 262,1

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ļulenov§ Berta,rod. P²pov§, nar. 1.2.1930, Ġtef§nikova 718/42, Senica, PSĻ:90501, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

318
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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podielu v 
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.9Dátum: 4.9.2014

8098 556 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 41,53 0 0 307/5560 30,70 2,29

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 30,70 2,29

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 68,99

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ļulenov§ Margita,rod. Barillov§, nar. 10.1.1941, Mudrochova 13, Bratislava, PSĻ:81101, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

184
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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hodnota vl. 
podielu v 
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.10Dátum: 4.9.2014

8091 508 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 37,95 0 0 414/508 414,00 30,93

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 414,00 30,93

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 931,8

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ing. Dinuġov§ J¼lia,rod. Hojs²kov§, nar. 18.2.1955, Bul²kova 2683/19, Bratislava, PSĻ:85104, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

67
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.11Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 2948/44509 29,47 2,20

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 29,47 2,20

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 66,28

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Drnz²k Jozef,rod. Drnz²k, nar. 10.7.1956, Zadunajsk§ cesta 1190/5, Bratislava, PSĻ:85101, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

573
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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pod. v obv. v 
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hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.12Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 194/44509 1,94 0,14

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 1,94 0,14

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 4,22

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

JUDr. DUJSĉK Milan, nar. 10.7.1949, Bratislavsk§ 8437/47, Bratislava-Z§horsk§ Bystrica, PSĻ:84106, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

466
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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pod. v obv. v 
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hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.13Dátum: 4.9.2014

8047 1309 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 97,78 0 0 624/1309 624,00 46,61

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 624,00 46,61

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 1404,17

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Fabian Egon, nar. 2.12.1946, Lotyġsk§ 6, Bratislava, PSĻ:82106, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.14Dátum: 4.9.2014

8047 1309 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 97,78 0 0 685/1309 685,00 51,17

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 685,00 51,17

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 1541,55

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Fabian Tibor, nar. 13.8.1955, Tupolevova 24, Bratislava, PSĻ:85101, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.15Dátum: 4.9.2014

8092 564 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 42,13 0 0 290/564 290,00 21,66

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 290,00 21,66

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 652,53

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Gul²ġek Gabriel, nar. 25.1.1973, Z§humensk§ 772/14, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.16Dátum: 4.9.2014

8093 515 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 38,47 0 0 152/515 152,00 11,35

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 152,00 11,35

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 341,93

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Hesek Jindrich, nar. 7.3.1966, Vesel§ 270, Sluġovice - Zl²n, PSĻ:76311, ĻR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.17Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 2747/44509 27,46 2,05

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 27,46 2,05

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 61,76

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ing. Hlad²k Dalibor, nar. 3.8.1955, Lachova 1610/35, Bratislava, PSĻ:85103, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

249
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)

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

ļ²slo parcely
nov®ho stavu

výmera 
parcely v m²

DRP
podŎa
UP

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

kód
projektový blok

ļ²slo listu katast.
mapy spol. 

nehn.
osobit. 
režimu

um. 
poz.

kód hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v € s¼p. ļ. ļ. LV

Stavba
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m²

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.18Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 1332/44509 13,32 0,99

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 13,32 0,99

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 29,82

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Mgr. Hlad²k Milan, nar. 8.10.1939, Obchodn§ 382/34, Rohoģn²k, PSĻ:90638, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

5
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)

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

ļ²slo parcely
nov®ho stavu

výmera 
parcely v m²

DRP
podŎa
UP

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

kód
projektový blok

ļ²slo listu katast.
mapy spol. 

nehn.
osobit. 
režimu

um. 
poz.

kód hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v € s¼p. ļ. ļ. LV

Stavba
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m²

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.19Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 2747/44509 27,46 2,05

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 27,46 2,05

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 61,76

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ing. Hlad²k Oldrich, nar. 9.7.1958, Hlubok§ 3067/6, Levice, PSĻ:93401, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.20Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 2747/44509 27,46 2,05

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 27,46 2,05

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 61,76

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ing. Hlad²k Rastislav, CSc., nar. 15.4.1957, Ġustekova 3643/12, Bratislava-Petrģalka, PSĻ:85104, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.21Dátum: 4.9.2014

8049 744 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 55,58 0 0 1/1 744,00 55,58

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 744,00 55,58

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 1674,4

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Mgr. Hlad²kov§ Irena,rod. Stachoviļov§, nar. 5.4.1945, Mozartova 4791/25, Bratislava-Star® Mesto, PSĻ:81102, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.22Dátum: 4.9.2014

8040 2120 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 158,36 0 0 1/1 2120,00 158,36

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 2120,00 158,36

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 4770,75

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Hlad²kov§ Magdal®na,rod. Hlad²kov§, nar. 22.3.1993, Vajansk®ho 357/57, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.23Dátum: 4.9.2014

8088 662 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 49,45 0 0 14/662 14,00 1,05

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 14,00 1,05

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 31,63

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

JUDr. Hn§t ōubom²r, nar. 13.10.1955, Ġpit§lska 2204/59, Bratislava-Star® Mesto, PSĻ:81108, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.24Dátum: 4.9.2014

8088 662 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 49,45 0 0 648/662 648,00 48,40

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 648,00 48,40

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 1458,1

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Hn§tov§ Helena, nar. 31.7.1931, Kadn§rova 2518/53, Bratislava, PSĻ:83151, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.25Dátum: 4.9.2014

8087 644 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 48,11 0 0 152/644 152,00 11,36

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 152,00 11,36

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 342,23

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ing. Hojs²k Libor,rod. Hojs²k, nar. 27.8.1962, Ġt¼rova 288/7, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

162
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.26Dátum: 4.9.2014

8091 508 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 37,95 0 0 77/508 77,00 5,75

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 77,00 5,75

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 173,22

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ing. Hojs²k Mari§n, nar. 22.1.1952, Tomanova 70, Bratislava, PSĻ:83107, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

295
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.27Dátum: 4.9.2014

8091 508 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 37,95 0 0 1/508 1,00 0,07

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 1,00 0,07

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 2,11

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Hojs²k Pavol, nar. 15.2.1954, Eisnerova 6968/6, Bratislava 49, PSĻ:85110, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

333
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.28Dátum: 4.9.2014

8087 644 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 48,11 0 0 492/644 492,00 36,75

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 492,00 36,75

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 1107,13

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Hojs²k Ġtefan, nar. 1.9.1936, ļ.1060, Horn§ S¼ļa, PSĻ:91333, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

296
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.29Dátum: 4.9.2014

8092 564 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 42,13 0 0 274/564 274,00 20,47

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 274,00 20,47

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 616,68

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Izakoviļov§ M§ria,rod. Hn§tov§, nar. 12.9.1960, H§lova 1065/13, Bratislava - Petrģalka, PSĻ:85101, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.30Dátum: 4.9.2014

8096 1038 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 77,54 0 0 148/1038 148,00 11,06

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 148,00 11,06

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 333,19

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Jakubec Anton,rod. Jakubec, nar. 15.12.1921, N§lepkova 372/17, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.31Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 1408/44509 14,08 1,05

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 14,08 1,05

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 31,63

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Jakubec Jaroslav, nar. 17.5.1957, Farsk® 1324, Gbely, PSĻ:90845, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

319
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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porastom v € s¼p. ļ. ļ. LV

Stavba
TUC TVL vlastnícky podiel
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pod. v obv. v 

m²

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.32Dátum: 4.9.2014

8097 600 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 44,82 0 0 123/600 123,00 9,19

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 123,00 9,19

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 276,86

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Jur§ni Radoslav, nar. 20.9.1970, Trenļianska 680/14, Bratislava - Ruģinov, PSĻ:82109, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

202
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)

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

ļ²slo parcely
nov®ho stavu

výmera 
parcely v m²

DRP
podŎa
UP

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

kód
projektový blok

ļ²slo listu katast.
mapy spol. 

nehn.
osobit. 
režimu

um. 
poz.

kód hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v € s¼p. ļ. ļ. LV

Stavba
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.33Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 1023/44509 10,23 0,76

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 10,23 0,76

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 22,9

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Jurkoviļ Jozef, nar. 3.4.1966, Kukuļ²nova 569, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

243
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.34Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 1023/44509 10,23 0,76

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 10,23 0,76

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 22,9

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Jurkoviļ Pavel, nar. 28.6.1962, Ġtef§nikova 1100, K¼ty, PSĻ:90801, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.35Dátum: 4.9.2014

8098 556 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 41,53 0 0 516/5560 51,60 3,85

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 51,60 3,85

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 115,99

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Kalļ²kov§ Petra,rod. Valachoviļov§, nar. 5.5.1980, Nov§ 1044/28, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

240
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.36Dátum: 4.9.2014

8038 925 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 1 69,10 0 0 1/1 925,00 69,10

8037 925 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 1 69,10 0 0 1/1 925,00 69,10

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

Poļet:2 Spolu: 1850,00 138,20

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 4163,41

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Keresztesov§ M§ria,rod. Palkoviļov§, nar. 24.2.1946, Hod§lova 469/4, Bratislava-Karlova Ves, PSĻ:84104, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.37Dátum: 4.9.2014

8098 556 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 41,53 0 0 121/5560 12,10 0,90

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 12,10 0,90

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 27,11

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Knotek Ivan, nar. 14.11.1946, Homolova 5, Bratislava, PSĻ:84102, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

189
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.38Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 2747/44509 27,46 2,05

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 27,46 2,05

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 61,76

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

MUDr. Krajļ²rov§ Dagmar,rod. Hlad²kov§, nar. 3.9.1952, Tulsk§ 3274/36, Bansk§ Bystrica, PSĻ:97404, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.39Dátum: 4.9.2014

8093 515 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 38,47 0 0 152/515 152,00 11,35

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 152,00 11,35

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 341,93

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Lorencov§ Val®ria,rod. Heskov§, nar. 23.8.1942, Obrancov mieru 6, Skalica, PSĻ:90901, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.40Dátum: 4.9.2014

8098 556 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 41,53 0 0 589/5560 58,90 4,40

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 58,90 4,40

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 132,55

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Maderiļ Miroslav, nar. 17.12.1942, Ġkolsk§ 676, K¼ty, PSĻ:90801, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.41Dátum: 4.9.2014

8098 556 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 41,53 0 0 645/5560 64,50 4,82

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 64,50 4,82

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 145,21

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

JUDr. Maderiļ Zdenko, nar. 13.5.1940, V§ģsk§ 3564/13, PieġŠany, PSĻ:92101, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

232
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)

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

ļ²slo parcely
nov®ho stavu

výmera 
parcely v m²

DRP
podŎa
UP

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

kód
projektový blok

ļ²slo listu katast.
mapy spol. 

nehn.
osobit. 
režimu

um. 
poz.

kód hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v € s¼p. ļ. ļ. LV

Stavba
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m²

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.42Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 234/44509 2,34 0,17

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 2,34 0,17

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 5,12

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

MALĉK Ivan, nar. 20.6.1960, Partiz§nska 485/72, Trenļiansk® Teplice, PSĻ:91451, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

328
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)

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

ļ²slo parcely
nov®ho stavu

výmera 
parcely v m²

DRP
podŎa
UP

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

kód
projektový blok

ļ²slo listu katast.
mapy spol. 

nehn.
osobit. 
režimu

um. 
poz.

kód hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v € s¼p. ļ. ļ. LV

Stavba
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m²

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.43Dátum: 4.9.2014

8090 609 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 45,49 0 0 1/1 609,00 45,49

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 609,00 45,49

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 1370,43

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Mal²kov§ Janka, nar. 5.11.1951, Svªtoplukova 959/10, Bratislava-Ruģinov, PSĻ:82108, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.44Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 30/44509 0,30 0,02

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 0,30 0,02

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 0,6

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

MALĉKOVĆ M§ria,rod. Mih§lov§, nar. 2.5.1959, Masarykova 457/121, Kopļany, PSĻ:90848, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

559
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.45Dátum: 4.9.2014

8086 836 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 62,45 0 0 28/836 28,00 2,09

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 28,00 2,09

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 62,96

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ing. Maġ§nov§ M§ria,rod. Haļundov§, nar. 2.2.1951, 0ģvold²kova 2007/9, Bratislava - D¼bravka, PSĻ:84102, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.46Dátum: 4.9.2014

8086 836 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 62,45 0 0 147/836 147,00 10,98

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 147,00 10,98

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 330,78

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ing. Maġ§nov§ M§ria,rod. Haļundov§, nar. 2.2.1952, Oģvold²kov§ 2007/9, Bratislava - D¼bravka, PSĻ:84102, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.47Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 30/44509 0,30 0,02

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 0,30 0,02

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 0,6

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Mih§l Jozef, nar. 30.5.1966, ZemŊdelsk§ 649/68, Brno - Sever, PSĻ:61300, ĻR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.48Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 815/44509 8,15 0,61

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 8,15 0,61

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 18,38

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Mikula Jaroslav,rod. Mikula, nar. 10.2.1971, Dr.Clementisa 1172/43, Skalica, PSĻ:90901, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

89
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)

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

ļ²slo parcely
nov®ho stavu

výmera 
parcely v m²

DRP
podŎa
UP

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

kód
projektový blok

ļ²slo listu katast.
mapy spol. 

nehn.
osobit. 
režimu

um. 
poz.

kód hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v € s¼p. ļ. ļ. LV

Stavba
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m²

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.49Dátum: 4.9.2014

8086 836 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 62,45 0 0 661/836 661,00 49,38

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 661,00 49,38

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 1487,62

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Mgr. Mikulcov§ Val®ria,rod. Jakubcov§, nar. 24.12.1944, J.Alexyho 2942/7, Bratislava - D¼bravka, PSĻ:84101, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.50Dátum: 4.9.2014

8097 600 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 44,82 0 0 130/600 130,00 9,71

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 130,00 9,71

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 292,52

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Mr§z Ferdinand, nar. 4.12.1939, ļ.117, Popudinsk® MoļidŎany, PSĻ:90861, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.51Dátum: 4.9.2014

8098 556 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 41,53 0 0 307/5560 30,70 2,29

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 30,70 2,29

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 68,99

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Neumanov§ ōubica,rod. Ļulenov§, nar. 17.6.1956, ļ.5806 Sidmo, St.Mississaau 6A, Kanada
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.52Dátum: 4.9.2014

(30) - Šarcha: ExekuļnĨ pr²kaz na vykonanie exek¼ciezriaden²m exekuļn®ho z§loģn®ho pr§va v prospech : POHOTOVOSş, s.r.o., Bratislava, Raļianska 42/A podŎa EX 929/06 EĐ Nov® Mesto nad V§hom ( JUDr.
Ġteinerov§ ) zo dŔa 25.8.2009 na pozemok par.ļ. 3827/1, 3827/2 v spoluvlastn²ckom podiele 15/120 - Z-1247/09 -196/09

8097 600 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 44,82 0 0 147/600 147,00 10,98

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

Poļet:1 Spolu: 147,00 10,98

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 330,78

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

PALKOVIĻ ōubom²r, nar. 17.8.1966, Pobyt bezdomovca, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.53Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 2817/44509 28,16 2,10

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 28,16 2,10

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 63,26

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Pap§nek Jozef, nar. 21.12.1954, Hronsk§ 429/22, Valask§, PSĻ:97646, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.54Dátum: 4.9.2014

8085 803 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 59,98 0 0 1/1 803,00 59,98

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 803,00 59,98

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 1806,96

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Pap§nek Oldrich, nar. 26.11.1924, Letn§ 564, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.55Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 2817/44509 28,16 2,10

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 28,16 2,10

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 63,26

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Mgr. Pap§nek Vladim²r, nar. 13.6.1952, M.Miġ²ka 400/21, Prievidza - Star® Mesto, PSĻ:97101, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.56Dátum: 4.9.2014

8089 447 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,39 0 0 1/1 447,00 33,39

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 447,00 33,39

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 1005,91

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Pavl²k Ferdinand,rod. Pavl²k, nar. 16.3.1958, Robotn²cka 63/47, Senica, PSĻ:90501, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.57Dátum: 4.9.2014

8095 426 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 31,82 0 0 34/426 34,00 2,54

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 34,00 2,54

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 76,52

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Pavl²k Vladim²r,rod. Pavl²k, nar. 31.7.1964, Pod Rovnicami 710/7, Bratislava, PSĻ:84104, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

178
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)

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

ļ²slo parcely
nov®ho stavu

výmera 
parcely v m²

DRP
podŎa
UP

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

kód
projektový blok

ļ²slo listu katast.
mapy spol. 

nehn.
osobit. 
režimu

um. 
poz.

kód hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v € s¼p. ļ. ļ. LV

Stavba
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m²

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.58Dátum: 4.9.2014

8095 426 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 31,82 0 0 269/426 269,00 20,09

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 269,00 20,09

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 605,23

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Pavl²kov§ M§ria,rod. Palkoviļov§, nar. 13.8.1933, Pod Rovnicami 7, Bratislava, PSĻ:84104, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.59Dátum: 4.9.2014

8045 1729 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 129,16 0 0 1/1 1729,00 129,16

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 1729,00 129,16

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 3891,07

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Pol§k Anton, nar. 29.10.1945, ļ.1248, K¼ty, PSĻ:90801, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.60Dátum: 4.9.2014

8095 426 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 31,82 0 0 34/426 34,00 2,54

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 34,00 2,54

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 76,52

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ing. PredajŔov§ Alena,rod. Pavl²kov§, nar. 6.3.1958, ōubovnianska 3155/1, Bratislava, PSĻ:85107, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.61Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 292/44509 2,92 0,22

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 2,92 0,22

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 6,63

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Pukanļ²kov§ M§ria,rod. Hojs²kov§, nar. 15.8.1954, Koll§rova 920, K¼ty, PSĻ:90801, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.62Dátum: 4.9.2014

8091 508 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 37,95 0 0 8/508 8,00 0,60

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 8,00 0,60

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 18,08

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

PhDr. Puġk§ļ Ivan, nar. 19.4.1943, Konġtant²na Ļulena 6310/2, Trnava, PSĻ:91701, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

217
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.63Dátum: 4.9.2014

8097 600 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 44,82 0 0 140/600 140,00 10,46

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 140,00 10,46

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 315,12

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Rakvica Peter,rod. Rakvica, nar. 9.12.1974, K. Ġmidkeho 2654/16, Trenļ²n, PSĻ:91101, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

106
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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hodnota vl. 
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obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.64Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 10600/44509 105,98 7,92

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 105,98 7,92

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 238,6

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

R²mskokatol²cka cirkev, farnosŠ Brodsk®, IĻO 34015400, SNP 91, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

446
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.65Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 583/44509 5,83 0,44

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 5,83 0,44

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 13,26

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

RIĠKA Peter, nar. 15.12.1956, Hurbanova 524, Senica, PSĻ:90501, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

513
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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hodnota vl. 
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.66Dátum: 4.9.2014

8098 556 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 41,53 0 0 444/5560 44,40 3,32

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 44,40 3,32

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 100,02

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Rusn§kov§ Miroslava,rod. Suchovsk§, nar. 3.3.1960, 1. m§ja 633/80, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

152
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)

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

ļ²slo parcely
nov®ho stavu

výmera 
parcely v m²

DRP
podŎa
UP

sp. 
využ.

chrán. 
nehn.

spol. / 
ver. z.

kód
projektový blok

ļ²slo listu katast.
mapy spol. 

nehn.
osobit. 
režimu

um. 
poz.

kód hodnota nov. 
pozemku s 

porastom v € s¼p. ļ. ļ. LV

Stavba
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m²

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.67Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 135/44509 1,35 0,10

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 1,35 0,10

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 3,01

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

řehuŚkov§ Anna,rod. Bartalov§, nar. 30.5.1931, Pri kr²ģi 3082/26, Bratislava 42, PSĻ:84103, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

166
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.68Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 322/44509 3,22 0,24

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 3,22 0,24

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 7,23

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Stachoviļ Ivan, nar. 28.6.1967, 1. m§ja 665/7, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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porastom v € s¼p. ļ. ļ. LV

Stavba
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m²

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.69Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 322/44509 3,22 0,24

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 3,22 0,24

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 7,23

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Stachoviļ Roman, nar. 14.10.1968, 1. m§ja 665, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

161
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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pod. v obv. v 
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hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.70Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 322/44509 3,22 0,24

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 3,22 0,24

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 7,23

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Stachoviļov§ Jana, nar. 21.7.1963, ļ.124, Sverģov, PSĻ:08602, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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pod. v obv. v 
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hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.71Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 322/44509 3,22 0,24

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 3,22 0,24

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 7,23

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Stachoviļov§ Martina, nar. 17.10.1979, 1. m§ja 665, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

157
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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pod. v obv. v 
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hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.72Dátum: 4.9.2014

8098 556 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 41,53 0 0 977/5560 97,70 7,30

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 97,70 7,30

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 219,92

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Stanovsk§ Helena,rod. Drġtkov§, nar. 11.3.1950, Exn§rova 3131/23, Bratislava, PSĻ:82103, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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porastom v € s¼p. ļ. ļ. LV
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TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m²

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.73Dátum: 4.9.2014

8093 515 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 38,47 0 0 202/515 202,00 15,09

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 202,00 15,09

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 454,6

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ġkubov§ M§ria,rod. Dujs²kov§, nar. 24.2.1958, Sib²rska 2939/2B, Hol²ļ, PSĻ:90851, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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hodnota vl. 
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.74Dátum: 4.9.2014

(20) - (19) - BSM: 236 - ĠtvrteckĨ Jaroslav, nar. 23.1.1960, Fedinova 8, Bratislava, PSĻ:85101, SR
8044 1909 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 142,60 0 0 1269/1909 1269,00 94,79

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

Poļet samost.
vlastn²ctvo:

0 Spolu: 0,00 0,00

Spolu v SKK: 2855,64

Spolu v SKK: 0

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Poļet BSM: 1 Spolu: 1269,00 94,79

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Štvrtecká Anna,rod. Šimonová, nar. 25.9.1960
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

708
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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obvode v €



Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.75Dátum: 4.9.2014

(20) - (19) - BSM: 708 - Štvrtecká Anna, nar. 25.9.1960

8044 1909 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 142,60 0 0 640/1909 640,00 47,81

1909 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 142,60 0 0 1269/1909 1269,00 94,79

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

Poļet samost.
vlastn²ctvo:

0 Spolu: 640,00 47,81

Poļet BSM: 1 Spolu: 1269,00 94,79

Spolu v SKK: 1440,32

Spolu v SKK: 2855,64

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Ing. ĠtvrteckĨ Jaroslav,rod. ĠtvtrteckĨ, nar. 23.1.1960, Fedinova 8, Bratislava, PSĻ:85101, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

236
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.76Dátum: 4.9.2014

8048 621 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 46,39 0 0 1/1 621,00 46,39

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 621,00 46,39

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 1397,55

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

ĠtvrteckĨ Juraj,rod. ĠtvrteckĨ, nar. 6.7.1982, Ġt¼rova 294, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

603
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.77Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 45/44509 0,45 0,03

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 0,45 0,03

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 0,9

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Tomkov§ Anna,rod. Bartalov§, nar. 6.5.1940, Furdekova 10, Bratislava, PSĻ:85103, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.78Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 1011/44509 10,11 0,76

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 10,11 0,76

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 22,9

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Trubirohov§ Anna,rod. Trubirohov§, nar. 13.1.1934, Drahy 514, Brodsk®, PSĻ:90885, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

697
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.79Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 1110/44509 11,10 0,83

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 11,10 0,83

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 25

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Valachoviļ Tibor, nar. 18.8.1963, Pod H§jkom 1436/35, Skalica, PSĻ:90901, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.80Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 45/44509 0,45 0,03

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 0,45 0,03

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 0,9

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Valoviļ Karol, nar. 2.7.1951, Korytnick§ 4, Bratislava, PSĻ:82106, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

151
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.81Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 194/44509 1,94 0,14

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 1,94 0,14

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 4,22

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

VALĐCHOVĆ M§ria,rod. Dujs²kov§, nar. 25.7.1946, Pri Suchom mlyne 32, Bratislava, PSĻ:80000, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

528
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.82Dátum: 4.9.2014

8046 1529 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 114,22 0 0 1/1 1529,00 114,22

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 1529,00 114,22

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 3440,99

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Val¼ġek Mari§n, nar. 11.7.1950, Hviezdoslavova 592, Brodsk®, PSĻ:90848, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.83Dátum: 4.9.2014

8094 493 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 36,83 0 0 29/493 29,00 2,17

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 29,00 2,17

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 65,37

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

VLK Miroslav, nar. 20.2.1962, Gudernova 1, Koġice, PSĻ:04011, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

283
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.84Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 1110/44509 11,10 0,83

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 11,10 0,83

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 25

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Vlkov§ Danka,rod. Valachoviļov§, nar. 23.2.1950, gen.L.Svobodu 1221/9, Skalica, PSĻ:90901, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.85Dátum: 4.9.2014

8050 932 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 69,62 0 0 1/1 932,00 69,62

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 932,00 69,62

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 2097,37

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Wasserbªck Milan, nar. 25.12.1945, Halaġtava 1445, Gbely, PSĻ:90845, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.86Dátum: 4.9.2014

8091 508 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 37,95 0 0 8/508 8,00 0,60

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 8,00 0,60

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 18,08

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

Zemanov§ Agneġa,rod. Puġk§ļov§, nar. 10.2.1951, Ġevļenkova 16, Bratislava, PSĻ:85101, SR
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)

706
Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV BRODSKÉBrodské(806960) Str.87Dátum: 4.9.2014

8100 445 2 1 0 1 ZS-XX-15-2 1 0 2 33,24 0 0 2437/44509 24,37 1,82

druh pozemku podŎa UP (umiestŔovacieho pl§nu): 2-orn§ p¹da, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-z§hrady, 6-ovocn® sady, 7-trval® tr§vne porasty, 10-lesn® pozemky, 11-vodn® plochy, 13-zastavan® plochy a n§dvoria, 14-ostatn® plochy

k·d spoloļn®ho alebo verejn®ho zariadenia: 0 - pozemok nie je spoloļn® alebo verejn® zariadenie alebo opatrenie, 1 - spoloļn® zariadenie alebo opatrenie, 2 - verejn® zariadenie alebo opatrenie

k·d sp¹sobu vyuģ²vania: 1 - Pozemok vyuģ²vanĨ pre rastlinn¼ vĨrobu, na ktorom sa pestuj¼ obilniny, okopaniny, krmoviny, technick® plodiny, zelenina a in® poŎnohospod§rske plodiny alebo pozemok doļasne nevyuģ²vanĨ pre rastlinn¼
vĨrobu

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

k·d spoloļnej nehnuteŎnosti: 1 - pozemok nie je spoloļnou nehnuteŎnosŠou, 2 - pozemok je spoloļnou nehnuteŎnosŠou

k·d osobitn®ho reģimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom reģime, 1 - pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom, 2- nesceŎovanĨ pozemok, 3 - nesceŎovanĨ pozemok s evidovanĨm duplicitnĨm vlastn²ctvom

Poļet:1 Spolu: 24,37 1,82

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

TVL: 0 - Vlastn²k, ktor®ho miesto trval®ho pobytu alebo s²dlo je zn§me; vlastn²k, ktorĨ m§ zo z§kona obmedzen® pr§va; poruļiteŎ, po ktorom sa prihl§sil domnelĨ dediļ alebo dediļia (dediļsk® konanie zatiaŎ nebolo zaļat® alebo skonļen®) ;
poruļiteŎ, po ktorom sa neprihl§sil ģiadny dediļ

Spolu v SKK: 54,83

Kraj: Trnavský (2)
Okres: Skalica (206)

Obec: Brodské (504271) VÝPIS Z REGISTRA NOVÉHO STAVU Adresa:  Holl®ho 749 , Senica, PSĻ:90501
Vyhotovil:Geodézia Bratislava a.s.

ZĐBEK Ign§c,rod. ZĐBEK, nar. 08.11.1958, Josef Zaniat 629, Rabensburg, PSĻ:02274, Rak¼sko
Vlastn²k nov®ho pozemku (ļ.17)
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Os. ļ. vlastn²ka (ļ.18)
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