
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí
Okres: Svidník Vytvorené cez katastrálny portál

Obec: SVIDNíK Dátum vyhotovenia 26.03.2019
Katastrálne územie: Svidník Čas vyhotovenia: 10:49:44

ČiASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA č. 2295
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCEL Y registra "E" evidované na mape určeného operátu

Parcelné číslo Výmera vm2 Druh pozemku Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest
pozemku

642/ 2 311 ostatná plocha 1 1 2

Legenda:
Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

CPU - číslo pôvodného k.ú.

1 - VYŠNÝ SVIDNíK

Ostatné parcely nevyžiadané

ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník

1 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, PSČ 080 01, 1 /1
SR

IČO:

Titul nadobudnutia Z-555/2018, Zmena zápisu vlastnického práva - Návrh zo dňa 14.5.2018;

ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.

Iné údaje:

1 PKV 294,293

Poznámka:
Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľnosti a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.

Informatívny výpis 1/1 Údaje platné k: 25.03.201918:00
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