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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 27.7.2022 - 8:59:32

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 424 550/83

katastrska občina 424 APAČE parcela 550/83 (ID 4856506)
 

Plombe: 

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 
Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 843123
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. matična številka: 5883709000
firma / naziv: OBČINA KIDRIČEVO
naslov: Kopališka ulica 014, 2325 Kidričevo

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
12539328 28.08.2009 09:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno 

breme  
 

ID osnovnega položaja: 843124
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 1108962******
osebno ime: Slavko Murko
naslov: Lancova vas 066A, 2284 Videm pri Ptuju

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
12539328 28.08.2009 09:00:00 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno 

breme  
 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 12539328
čas začetka učinkovanja 28.08.2009 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 424 APAČE parcela 550/83 (ID 4856506)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 19. avgusta 2009,se dovoli vknjižba služnostne pravice 
postavitve, obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja ter nadzora daljnovoda ter hoje in vožnje z vsemi vozili, 
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natančneje opisano v 2. členu pogodbe po parc.št. 550/83 (ZKV 385) k.o. Apače, kot služečega zemljišča, v korist 
vsakokratnega lastnika parc.št. 1001 (ZKV 705) k.o. Lovrenc na Dravskem polju, kot gospodujočega zemljišča.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 425 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 
parcela 1001 (ID 4704097)

zveza - ID osnovnega položaja:
843123 
843124 

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


