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II ETAPA
Tituly nadobudnutia LV:

1226
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

 2831
 2836
 2837
 2838
 2840/  2
 2868/  1

Parcelné číslo
1545
2188

190
3098
3927

150

Výmera v m2
zastavaná plocha a nádvorie
ostatná plocha
ostatná plocha
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

Druh pozemku
22
29
29
17
18
22

Spôsob využ. p.
1
1
1
1
1
1

Umiest. pozemku Právny vzťah

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Súpisné číslo

 2838

na parcele číslo

11

Druh stavby

prevádzková budova

Popis stavby
Stavby

1

Por. číslo

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, PSČ 080 01,
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

Rozhodnutie č.12/5/97, Rozhodnutie č.13/5/97 o pridelení súpisného čísla -pol.vz.126/97
Z 445/2000- Rozsudok 17C 182/98-pol.vz.46/2000
R 220/2001, hlásenie zmien-pol.vz.267/2001
Z-1890/2004, Žiadosť o zápis prevodu správy majetku -pol.vz.148/2004
R 726/10 - Žiadosť o zápis zmeny názvu vlastníka-pol.vz.
96/2011
R 929/2019, Zápis GP 13/2019, G1 1259/2019 overený dňa 9.7.2019 -číslo zmeny 478/2019
Z-5601/2019, Rozhodnutie č. 21383/2019/OM zo dňa 28.08.2019 o odňatí majetku,číslo
zmeny-578/19

Legenda:

 / 

Vytvorené cez katastrálny portál
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

13.01.2021
10:57:12

Okres:
Obec:
Katastrálne územie:

ĽUBOTICE
Prešov

Ľubotice

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Druh ch.n.

Spôsob využívania pozemku:

Umiestnenie pozemku:

29 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na
rekreačné a poľovnícke využívanie
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
18 - Pozemok, na ktorom je dvor

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Druh ch.n. Umiest. stavby

1
Legenda:
Druh stavby:

Kód umiestnenia stavby:
11 - Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

VlastníkÚčastník právneho vzťahu:

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 7531/2019
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1

1

Por.č.:

V 1835/2008 Zriadenie vecného bremena ako práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc.č.2831 v plnom
rozsahu a vecné bremeno na priznanie práva uloženia všetkých inžinierskych sietí na pozemku p.č.2831
zapísanom na LV 1226 v prospech oprávneného z vecného bremena vlastníka pozemku parc.č.2820,2822 a to v
rozsahu vyznačenom v G.P.č.84/2007 zo dňa 23.9.2007 -pol.vz.163/2008
V 1836/2008 Zriadenie vecného bremena ako práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc.č.2831 v plnom
rozsahu a vecné bremeno na priznanie práva uloženia všetkých inžinierskych sietí na pozemku p.č.2831
zapísanom na LV 1226 v prospech oprávneného z vecného bremena vlastníka pozemku parc.č.2823,2824 a to v
rozsahu vyznačenom v G.P.č.81/2007 zo dňa 23.9.2007-pol.vz.164/2008

ČASŤ C: ŤARCHY

Zmena na základe OKO-novým mapovaním-pol.vz.169/2003
Iné údaje:

Poznámka:
Bez zápisu.


