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R 364/04 -Doplnenie údajov -22/05

Tituly nadobudnutia LV:

2
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

Por.č.:
Vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie inž.sietí (kanalizácie), vstup v nevyhnutnej miere za
účelom prevádzkovania a opráv inž.sietí (kanalizácie) na pozemok par.č.13/1, v rozsahu vyznačenom v GP
36035521-52/2008 v prospech Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany (IČO 36252484), v zmysle
zmluvy V 937/09, právoplatná dňa 16.06.2009 -277/09

ČASŤ C: ŤARCHY

   13/  1
   14
   15

   16

   17

   18

Parcelné číslo

37095
4805

345

2906

482

619

Výmera v m2

Ostatné plochy
Záhrady
Zastavané plochy a
nádvoria

Zastavané plochy a
nádvoria

Zastavané plochy a
nádvoria

Zastavané plochy a
nádvoria

Druh pozemku

29
4

16

16

16

16

Spôsob využ. p.

1
1
1

1

1

1

Umiest. pozemku

5

5

5

5

Právny vzťah

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

1

Por. číslo

ESTATE BRATISLAVA, s.r.o., Palárikova 14, Bratislava, PSČ 811 04, SR

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

IČO :  

1 1

Spoluvlastnícky podiel

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

V 977/10 -Kúpna zmluva, právoplatná 07.06.2010 -156/10

Legenda:

 / 

Vytvorené cez katastrálny portál

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

GKÚ Bratislava

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia:

03.10.2012

09:40:12

Okres:

Obec:

Katastrálne územie:

MORAVANY NAD VÁHOM

Piešťany

Moravany nad Váhom

Titul nadobudnutia 

Druh ch.n.

, 201
, 201

, 201

, 201

, 201

Spôsob využívania pozemku:

Druh chránenej nehnuteľnosti:

Umiestnenie pozemku:

Právny vzťah:

29 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na
rekreačné a poľovnícke využívanie
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

201 - Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)

5 - Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku (pozemkoch)

VlastníkÚčastník právneho vzťahu:

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku    15 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 208.

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku    16 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 208.

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku    17 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 208.

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku    18 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 208.
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LV 1400-4/93, LV 628-154/87-130/94
Pozemky -park par.č.13/1 a 14 -nehnuteľné kultúrne pamiatky -R 348/98 -98/98,15/99

Iné údaje:

Poznámka:
Bez zápisu.


