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m vyznačenie vemzréäaro bmmena na

pozemku p.č., %?

   \jyhoiovi! Auiorizačn-a overil Uradne overil _ „_
Mam: ing. :uzana Panäkovä

Dňa: Meno: Dňa: Meno: DIM;a „ ž?" ’é’ Číslo:

16.9.2020 Ing. PilaľänAníaía 76.9.2020 Ing. Martin Anŕala 1 „ ' 53* 33134333/2020 
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lNové hranice boli v prírode označené

fareb. značkou

Náleži'řosť V ' ?'ou zodpovedá predpisom  
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. Záznam podmb‘né’no merania zmien(meračslo] náčri) č.

  Súradnice bodov uznačených číslami a osia'l'né meračslcá

údaje sú uložené v0 všeobecnej dokumemácii  
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Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo Vlastník

V'mera Druh . k od Cislo V'mera Druh . . . ,

ležíy parcely y pozemku Dial parcele m2 parcely m2 parcely V pozemku (ma opravnena OSOba)

LV PK KN ha m2 číslo číslo ha m2 kód adresa, (sídlo)

Stav právnyje totožný

s registrom C KN

Vyčíslenie rozsahu vecného bremena

872 69 7/5 1631 omá p, 69 1/5 1631 orná p. Rudolf Loviška,

1 Svinná 490

812 691/7 1004 omá p. 691/7 1004 orná p. detto

1

812 691/10 187 ost. pl. 691/10 187 ost. pl. detto

99

812 691/11 64 ost, pl. 691/1 1 64 est. pl. detto

99

812 691/12 30 zast. pl. 691/12 30 zast. pl. detto

18

812 691/13 20 ost. pl. 691/13 20 ost. pl. detto

99

812 691/14 132 zast. pl. 69 1/14 132 zast. pl. detto

26

21

799 747 3848 zast. pl, 1 747 84 747 3848 zast. pl. Trenčiansky

22 samosprávny kraj,

K dolnej stanici

7282/20A, Trenčín

Spolu: 69 16 84 69 16

Poznámka: Zriaďuje sa vecné bremeno práva uloženia inžinierskych sietí (vodovodu, elektrického vedenia) vo vyznačenom rozsahu

na pozemku parc. č. 747 v uvedenom diely v prospech vlastníka pozemkov p.č. 691/5, 691/7, 691/10-14.

Stavba na pozemku p.č. 691/14 (rozostavaný rodinný dom) je zapísaná na LV š.812.

Legenda: kód spôsobu využívania - 1 - pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny,

kód stavby -

technické plodiny, zelenina a iné

18 - pozemok, na ktorom je dvor

22 - pozemok, na ktoromje postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia,

lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

26 - pozemok, na ktoromje rozostavané stavba

99 - pozemok využívaný podľa druhu pozemku

21 - rozostavané budova

 



I:.ú. Adamovské Kochanovce 

I:.ú. Zemianske Liesková
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