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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige
čas izdelave izpisa: 20.12.2021 - 15:43:01
Nepremičnina
tip nepremičnine:
vir ID znaka:
ID znak:

1 - zemljiška parcela
1 - zemljiški kataster
parcela 2630 209/14

katastrska občina 2630 PIRAN parcela 209/14 (ID 6456364)
Plombe:
zadeva
začetek postopka
čas začetka učinkovanja
tip postopka
stanje zadeve
način odločitve o vpisu:
tip pripada:

Dn 129406/2020 (ID postopka: 2750974)
17.08.2020 14:50:58
17.08.2020 14:50:58
117 - vknjižba istega imetnika pri več osnovnih pravnih položajih
001 - zadeva še ni dodeljena
00 - o vpisu še ni odločeno
01 - vloženo prvič

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
ID osnovnega položaja:
17209353
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež:
1/1
imetnik:
1. matična številka: 5004837000
firma / naziv:
Hoteli Bernardin d.d. Portorož
naslov:
Obala 002, 6320 Portorož - Portorose
omejitve:
ID omejitve
17195225

Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi.

čas začetka učinkovanja
13.05.2015 17:06:37

vrsta
404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
ID pravice / zaznambe
17195225
čas začetka učinkovanja
13.05.2015 17:06:37
vrsta pravice / zaznambe
404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme
glavna nepremičnina:
katastrska občina 2630 PIRAN parcela 209/13 (ID 6456363)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice notarke Mojce Tavčar Pasar iz Lucije, opr. št. SV 384/15 z dne
13.5.2015 se v zemljiški knjigi pri nepremičnini ID znak: 2630-209/1-0, parcela št. 209/1 k.o. 2630 - PIRAN (ID
99370), vknjiži služnostna pravica postavitve in vzdrževanja vodov za fekalno kanalizacijo ter dostopa do teh vodov,
vse kot izhaja iz skice, ki je priloga pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice notarke Mojce Tavčar Pasar iz Lucije,
opr. št. SV 384/15 z dne 13.5.2015.
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imetnik:
1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2630 PIRAN parcela 209/2 (ID 3006319)
2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2630 PIRAN parcela 213/4 (ID 6362829)
zveza - ID osnovnega položaja:
17209353
pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo

__________________________________________________________________________________________________________
stran 2 od 2

