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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 17.6.2019 - 16:26:45

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2590 214/19

katastrska občina 2590 HRIBI parcela 214/19 (ID 6624841)

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

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 18103497
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. EMŠO: 1303951******
osebno ime: Josip Živković
naslov: Elerji 003, 6281 Škofije
začetek učinkovanja vpisa imetnika   02.09.2016 11:22:56

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
13314321 21.07.2009 10:40:00 401 - vknjižena hipoteka  
19332554 26.03.2018 09:39:51 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 13314321
čas začetka učinkovanja 21.07.2009 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 2590 HRIBI parcela 2643 (ID 1065140)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 80.000,00 EUR 
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 31.07.2034 
dodatni opis:
80.000,00 EUR
Na podlagi notarskega zapisa Sporazuma o ustanovitvi hipoteke opr. št. SV 847/09 z dne 21.7.2009,se vknjiži 
hipoteka za zavarovanje terjatve v višini osemdesettisoč EUR glavnice s pripadki, z obrestno mero, ki ob 
odobritvikredita znaša 3-mesečni EURIBOR+3,4% in je spremenljiva glede na spremembe referenčne obrestne mere 
3-mesečni EURIBOR, z zapadlostjo zadnje anuitete 31.7.2034 in ostalaimi pogoji vračila, kot izhaja iz predmetnega 
notarskega zapisa.
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imetnik:
1. matična številka: 5092221000

firma / naziv: Banka Intesa Sanpaolo d.d.
naslov: Pristaniška ulica 014, 6000 Koper - Capodistria
začetek učinkovanja vpisa imetnika   21.07.2009 10:40:00

zveza - ID osnovnega položaja:
18103497 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 13537516 21.07.2009 10:40:00 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti 
 13518198 08.01.2010 09:00:00 716 - zaznamba spremembe pri hipoteki 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 13537516
čas začetka učinkovanja 21.07.2009 10:40:00
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi notarskega zapisa Sporazuma o ustanovitvi hipoteke opr. št. SV 847/09 z dne 21.7.2009,se zaznamuje 
neposredna izvršljivost notarskega zapisa.

ID pravice / zaznambe 13518198
čas začetka učinkovanja 08.01.2010 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 716 - zaznamba spremembe pri hipoteki
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi obvestila GURS, Območne geodetske uprave Koper št. IDPOS 6431 z dne 7.1.2010 se zaradi 
vpisa/izbrisa poočiti sprememba obremenjenih parcel.

 
 

ID pravice / zaznambe 19332554
čas začetka učinkovanja 26.03.2018 09:39:51
vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina: katastrska občina 2590 HRIBI parcela 214/2 (ID 3345755)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Odplačna služnost poti za pešhojo, vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi in kmetijsko mehanizacijo in tovornimi vozili 
do 5  ton skupne teže po dostopni poti, ki poteka od javne poti s parcelno številko 2590 1885 preko služeče parcele 
številka 2590 214/2 in parcele številka 2590 214/19 do gospodujočih parcel, in sicer pot v dolžini 12,10 m in širini 
3,00 m, vse kot izhaja iz priložene skice v korist vsakokratnih lastnikov gospodujočega zemljišča
- parcele z identifikacijsko številko 2590 214/3 in
- parcele z identifikacijsko številko 2590 2643, obe katastrska občina Hribi.
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2590 HRIBI parcela 2643 (ID 1065140)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2590 HRIBI parcela 214/3 (ID 1033451)

zveza - ID osnovnega položaja:
18103497 

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

 


