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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 23.2.2016 - 13:14:36

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: 2595-575/103-0
 

parcela št. 575/103 k.o. 2595 - ŠKOFIJE (ID 5861863)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
 

1. vrsta pravice: 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
na nepremičnini: parcela št. 575/7 k.o. 2595 - ŠKOFIJE (ID 1791987)
ID pravice 13062844

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 13841714
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 0812000******
osebno ime: Kristijan Černe
naslov: Spodnje Škofije 013H, 6281 Škofije
začetek učinkovanja vpisa imetnika   06.10.2013 09:53:13

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
11297130 15.10.2010 11:12:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11297130
čas začetka učinkovanja 15.10.2010 11:12:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: parcela št. 575/101 k.o. 2595 - ŠKOFIJE (ID 5861861)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi  služnostne pogodbe z dne 17.9.2010se vknjiži  služnostna pravica  upravljanja in vzdrževanja 
nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja (nizkonapetostnega nadzemnega voda s stojnim mestom -AB 
drogom,  podzemnega voda v kabelski kanalizaciji in razdelilne elektro omarica ) v obsegu in po trasi, kot je razvidno 
iz grafične priloge služnostne pogodbe, za čas dokler bo to elektroenergetsko omrežje obstajalo. 
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imetnik:
1. matična številka: 5229839000

firma / naziv: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
naslov: Erjavčeva ulica 022, 5000 Nova Gorica
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.10.2010 11:12:00

zveza - ID osnovnega položaja:
13841714 

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

 


