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Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností

 

 

   

  
 

  
  
  

 

 

VYhOtOVlter Kraj Trenčiansky Okres Trenčín Obec Hrabovka

Rastislav ONDRIŠÁK K.. Č.... M......)
územie Hrabovka plánu 47797045 - 87/2020 list č. llava 8 - 9/3/.8 - 9/32

Dolná Súča 148
913 32 DOLNÁ SÚČA , I . . . . .

IČO 47797045 GEOMETRICKYPL zrr/íadenIe vecneho bremeno prava Ulozenla
„_ 0905486828 ínžinierskýche5ieIna parc. c". 37//I

Vyhotovil Autorizačne overil gzĺišlŕ overilIng Lenka 2.81”“!- OV?!

Dňa : Meno : Dňa : Meno : Dňa : _,NUV .ga islo:
26102020 Rastislav Ondris'dk 26102020 Ing. Peter Drha 3 ?, . _ , „ ._ , fl}ó'oe 2:7

Nové hranice boli v prírode označené Náležitosťami a presnosf?u' ovedá predpisom Úradlfeoveqičné podIa§ 9 zíÉóna'LŠľR SR č. 215/1995
forbou
 

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č.
26
  Súradnice bodov označených číslami a ostamé
meračské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii   
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VýKAz VýMER
 

 

 

  

 

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo Druh

PK Výmera 1: od Výmera Vlastník,

vložky parcely Druh Diel parcele m2 parcely m2 ČÍSIO 13026th nájomca - držiteľ
pozemku čí 1 l parcely d

2 s o čís o 2 (a resa)
LV PK KN ha m ha m kód

Stav pram je rovoz/y s registrom C-KN
vyčíslenie rozsahu vecného bremeno

206 37/// 9928 zastpl. / 37/// 24 37/// 9928 zusf.p/. Trenciansky samspra’vny kraj

22 K dolnej stanic] 7282/20A. TN

          
Legendako'd spôsobu využívania pozemku 22 pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba - cesŕndm

l8 pozemok na ktorom je dvor

Poznámka.- Zrladuje sa vecné bremeno práva uloženia lnz'lnlerskych sieti,;ara'va vstupu za účelom údržby (] opráv lnz'lnlerskych s/ef/ v prospech vlastníka alebo správcu lnz'ln/ersky'ch slef/

na pozemku C-KN parc.c'.37///( dle/ / )vo vyznačenom rozsahu
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