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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 14.9.2022 - 16:12:46

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 424 704/19

katastrska občina 424 APAČE parcela 704/19 (ID 7240356)
 

Plombe: 

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

ID osnovnega položaja: 22385844
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

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
19680034 25.09.2018 14:05:26 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
21351454 25.11.2020 10:57:09 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 19680034
čas začetka učinkovanja 25.09.2018 14:05:26
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 424 APAČE parcela 704/16 (ID 6335856)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o služnostni pravici št.: 130514, sklenjene dne 28.09.2011, se vknjiži služnost za izgradnjo in
vzdrževanje hišnega priključka ter služnost dostopa, prehoda in prekopa.
imetnik:

1. matična številka: 5231698000
firma / naziv: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Vetrinjska ulica 002, 2000 Maribor

zveza - ID osnovnega položaja:
22385844 

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

ID pravice / zaznambe 21351454
čas začetka učinkovanja 25.11.2020 10:57:09
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 424 APAČE parcela 704/19 (ID 7240356)
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podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 52803 z dne 22.09.2020 se vknjiži služnostna pravica v javno 
korist, ki obsega naslednja upravičenja: graditev elektronskega komunikacijskega omrežja, postavitev in 
obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega 
komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, 
odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega
omrežja za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, v korist 
služnostnega upravičenca:
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana

zveza - ID osnovnega položaja:
22385844 

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


