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Informacijski sistem eZK

Sestavljeni izpis za stavbo / del stavbe iz zemljiške knjige in katastra stavb
čas izdelave izpisa: 21.2.2019 - 16:52:24
Nepremičnina
tip nepremičnine:
vir ID znaka:
ID znak:

3 - posamezni del stavbe
2 - kataster stavb
del stavbe 92-1177-14

katastrska občina 92 MORAVCI stavba 1177 del stavbe 14 (ID 5415718)
vrsta:
6 - glej opis
opis:
se odpiše apartma št.4 I.nadstropje ,identifikator 14.E in vpiše v podvložek 1043/14.Na podlagi odločbe GU
M.Sobota št.90332-00043/2003 z dne 25.11.2003,elaborata za vpis podatkov v kataster stavb z dne
20.11.2003 in na podlagi enostranskega akta o oblikovanju etažne lastnine z dne 10.12.2003
naslov: Apartma št.4,- I.nadstropje ,Delavska ul.M.Toplice 9226 Moravske Toplice

Podatki o delu stavbe, vpisani v katastru stavb:
dejanska raba:
številka etaže:
neto tlorisna površina (m2):
številka stanovanja

Stanovanje v večstanovanjski stavbi ali stanovanjsko poslovni stavbi
2
31,8
14

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

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:
1. vrsta pravice:
delež:
na nepremičnini:
ID pravice

105 - solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini
4/191
katastrska občina 92 MORAVCI stavba 1177 (ID 5378595)
9814343

2. vrsta pravice:
delež:
na nepremičnini:
ID pravice

107 - lastnina na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini
4/191
katastrska občina 92 MORAVCI stavba 1177 del stavbe 10 (ID 5415693)
10380125

3. vrsta pravice:
delež:
na nepremičnini:
ID pravice

107 - lastnina na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini
4/191
katastrska občina 92 MORAVCI stavba 1177 del stavbe 38 (ID 5415699)
10380257

4. vrsta pravice:
delež:
na nepremičnini:
ID pravice

107 - lastnina na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini
4/191
katastrska občina 92 MORAVCI stavba 1177 del stavbe 30 (ID 5415695)
10380191

5. vrsta pravice:
delež:

107 - lastnina na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini
4/191
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na nepremičnini: katastrska občina 92 MORAVCI stavba 1177 del stavbe 37 (ID 5415698)
ID pravice
10380224
6. vrsta pravice:
delež:
na nepremičnini:
ID pravice

107 - lastnina na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini
25/1293
katastrska občina 92 MORAVCI parcela 3053/3 (ID 598187)
10231861

7. vrsta pravice:
delež:
na nepremičnini:
ID pravice

107 - lastnina na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini
4/191
katastrska občina 92 MORAVCI stavba 1177 del stavbe 20 (ID 5415694)
10380158

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
ID osnovnega položaja:
9324783
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež:
1/1
imetnik:
1. matična številka: 6680917000
firma / naziv:
PRO-REM, poslovanje z nepremičninami, d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji
naslov:
Čopova ulica 003, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika 17.09.2015 09:22:44

omejitve:
ID omejitve
17619789

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
28.10.2015 13:44:10

vrsta
401 - vknjižena hipoteka

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
ID pravice / zaznambe
17619789
čas začetka učinkovanja
28.10.2015 13:44:10
vrsta pravice / zaznambe
401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina:
katastrska občina 52 VADARCI parcela 805 (ID 5015635)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev:
58.592.307,44 EUR
obresti
6 MESEČNI EURIBOR + 1,9 % LETNO
tip dospelosti
1 - določen dan
datum dospelosti
30.09.2019
imetnik:
1. matična številka: 5860571000
firma / naziv:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
naslov:
Trg republike 002, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika 28.10.2015 13:44:10

zveza - ID osnovnega položaja:
9324783
pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
ID
17619790

čas začetka učinkovanja
28.10.2015 13:44:10

vrsta
706 - zaznamba neposredne izvršljivosti

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:
ID pravice / zaznambe
17619790
čas začetka učinkovanja
28.10.2015 13:44:10
vrsta pravice / zaznambe
706 - zaznamba neposredne izvršljivosti
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Zaznamuje se neposredna izvršljivost notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane opr. št. SV 2071/2015 z
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dne 23.10.2015.
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