




























Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3568
 

 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 1

 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
 

 
Vlastník

Počet vlastníkov: 2

Okres : 403 Nitra Dátum vyhotovenia : 4.4.2022

Obec : 500950 Zbehy Čas vyhotovenia : 8:11:38

Katastrálne územie : 872831 Zbehy Údaje platné k : 1.4.2022 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

2077/92 834 Orná pôda 1 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

1 Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

1 Žákovič Daniel r. Žákovič, Ing., Zbehy 527, Zbehy, PSČ 951 42, SR, Dátum narodenia:
05.05.1991

1/2
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Správca

 
Nájomca

 
Iná oprávnená osoba

 
ČASŤ C: ŤARCHY
 

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

Titul nadobudnutia

Kúpna zmluva V 1784/20 - 122/20

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

Bez zápisu.

2 Žákovič Adam r. Žákovič, Ing. a Silvia Žákovičová r. Šóšová, Mgr., Zbehy 273, Zbehy, PSČ
951 42, SR, Dátum narodenia: 09.04.1990, Dátum narodenia: 15.10.1991, BSM

1/2

Titul nadobudnutia

Kúpna zmluva V 1784/20 - 122/20

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Iné údaje - nepriradené

Zápis geom.plánu č. G1-475/2021, V 3262/21 - 214/21

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

 - Vecné bremeno (in rem) spočívajúce v práve prechodu a prejazdu osobnými a nákladnými
motorovými vozidlami a uloženia inžinierských sietí, ich prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy a rekonštrukcie v celom rozsahu C KN p.č. 2077/92 v prospech vlastníka nehnut. C KN
p.č. 2077/87 podľa V-10589/21, -516/21
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2190
 

 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 2

 
Stavby

Počet stavieb: 1

Okres : 403 Nitra Dátum vyhotovenia : 4.4.2022

Obec : 500950 Zbehy Čas vyhotovenia : 8:10:30

Katastrálne územie : 872831 Zbehy Údaje platné k : 1.4.2022 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

1617/20 740 Orná pôda 1 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

1617/45 182 Zastavaná plocha
a nádvorie

15 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 273 evidovanej na pozemku parcelné čislo 1617/45

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

1 Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu

15 Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Súpisné
číslo

Na pozemku
parcelné číslo

Druh
stavby

Popis stavby Druh chránenej
nehnuteľnosti

Umiestnenie
stavby

273 1617/45 10 Rodinný dom 1

1 z 3



 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
 

 
Vlastník

Počet vlastníkov: 2

 
Správca

 
Nájomca

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Druh stavby

10 Rodinný dom

 Umiestnenie stavby

1 Stavba postavená na zemskom povrchu

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

1 Žákovič Adam r. Žákovič, Ing., 951 42, Zbehy, č. 273, SR, Dátum narodenia: 09.04.1990 1/2

Titul nadobudnutia

Kúpna zmluva V 9425/15 -768/15
Stavebné povolenie č.j.34/2016-14-02-Žá, V 7586/16 - 333/16
Zápis stavby, žiadosť Z 5694/17 - 463/17

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

Bez zápisu.

2 Žákovičová Silvia r. Šóšová, Mgr., 951 42, Zbehy, č. 273, SR, Dátum narodenia: 15.10.1991 1/2

Titul nadobudnutia

Kúpna zmluva V 9425/15 -768/15
Stavebné povolenie č.j.34/2016-14-02-Žá, V 7586/16 - 333/16
Zápis stavby, žiadosť Z 5694/17 - 463/17

Iné údaje

Zmena priezviska R 901/17 - 402/17

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní
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Iná oprávnená osoba

 
ČASŤ C: ŤARCHY
 

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Iné údaje - nepriradené

Por.č.1,2
Z 12893/21 - 512/21

Por.č. 1,2
Z 12895/21 - 513/21

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

 - Por.č. 1,2
Záložné právo v prospech 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31
340 890, podľa V 11566/21 zo dňa 1.12.2021 na nehnuteľnosti registra C KN parc.č.1617/20,
1617/45 a stavba - rodinný dom s.č.273 na parc.č.1617/45 spolu v celosti - 481/21
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 919
 

 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 5

Okres : 403 Nitra Dátum vyhotovenia : 4.4.2022

Obec : 500950 Zbehy Čas vyhotovenia : 8:11:01

Katastrálne územie : 872831 Zbehy Údaje platné k : 1.4.2022 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

2077/9 716 Orná pôda 1 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

2077/25 717 Orná pôda 1 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

2077/89 716 Orná pôda 1 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

2077/90 716 Orná pôda 1 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

2077/91 716 Orná pôda 1 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

1 Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

1 z 3



 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
 

 
Vlastník

Počet vlastníkov: 1

 
Správca

 
Nájomca

 
Iná oprávnená osoba

 
ČASŤ C: ŤARCHY
 
  Bez tiarch.
 

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

2 Žákovič Adam r. Žákovič, Ing. a Silvia Žákovičová r. Šóšová, Mgr., Zbehy 273, Zbehy, PSČ
951 42, SR, Dátum narodenia: 09.04.1990, Dátum narodenia: 15.10.1991, BSM

1/1

Titul nadobudnutia

Kúpna zmluva V 476/20-52/20
Zámenná zmluva V 5408/21 - 320/21
Kúpna zmluva V 1784/20 - 122/20
(p. C KN č. 2077/9, 2077/25, 2077/89, 20779/90, 2077/91)

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Iné údaje - nepriradené

Zápis geom.plánu č. G1-475/2021, V 3262/21 - 214/21
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Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
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