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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 6.5.2019 - 8:45:05

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 424 331/2

katastrska občina 424 APAČE parcela 331/2 (ID 3292377)

Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 7905616
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5883709000
firma / naziv: OBČINA KIDRIČEVO
naslov: Kopališka ulica 014, 2325 Kidričevo
začetek učinkovanja vpisa imetnika   28.03.2017 18:33:09

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11137076 25.07.2007 09:58:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
19162608 04.12.2017 10:46:36 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11137076
čas začetka učinkovanja 25.07.2007 09:58:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 424 APAČE parcela 331/5 (ID 2116638)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o služnosti pravici št. 116795 z dne 16. julija 2007, se vknjiži služnostna pravica vožnje in hoje 
ob vzdrževanju objekta.
imetnik:

1. matična številka: 5231698000
firma / naziv: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Vetrinjska ulica 002, 2000 Maribor
začetek učinkovanja vpisa imetnika   25.07.2007 09:58:00

zveza - ID osnovnega položaja:
7905616 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 19162608
čas začetka učinkovanja 04.12.2017 10:46:36
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 424 APAČE parcela 934 (ID 6700805)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, sklenjene dne 06.11.2017, se vknjiži služnostna pravica 
kabliranja dela odcepov daljnovodov 20 kV in izgradnje novega zemeljskega nizkonapetostnega in 
srednjenapetostnega kablovoda ter kabelske kanalizacije z uvlečenjem optičnega kabla ter neoviranega dostopa za 
potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora zgrajenega objekta, v delu njegove umestitve, skladno s 
projektom: Kabliranje dela odcepov daljnovodov 20 kV d-078 Kidričevo 2-Taborišče in d-161 Kidričevo-Pleskar, vse 
za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta.
imetnik:

1. matična številka: 5231698000
firma / naziv: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Vetrinjska ulica 002, 2000 Maribor
začetek učinkovanja vpisa imetnika   04.12.2017 10:46:36

zveza - ID osnovnega položaja:
7905616 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 


