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Spoplalnené v zmysle zákona NR SR Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Geometriccy plán je podkladom na právne úkony, ked údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platnýchvýpisovz katastra nehnuterností
Vyhotoviteľ Kraj Okres Obec

Košovská cesta 1 97101 Prievidza
IČO: 52433927, tel.: 0905927435,

e-mail: patrik.sova@gmail.com
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Mapový list č.

PRIEVIDZA 2-0/42

Úradne overilng. Zuzana FaM k 
Meno: ne ova

Uradne overené podľa § 9 zákonaNR SR Č. 215/1995

/ Z.~~o 9Ieodézii:~p4 )

GEOMETRICKÝ PLÁN nazameraniepozemkup.č.3256/148

Dňa:
24.02,2021 Patricius Sova

Nové hranice boli v prirode označené
mer,klincom

Záznam podrobnéhomerania (meračscy náčrt) č,
8526 

Súradnicebodov označených číslami a ostatné me
račské údaie sú uloženévo všeobecne' dokumentácii



VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo k od Druh Vlastník

LV parcely Výmera Druh

D
i el

parcele m2 parcely m2 Číslo Výmera pozemku (iná oprávnená 
osoba)

PKV PK KN ha m2 pozemku číslo číslo parcely ha m2 kódy adresa (sídlo)

Stav právny je totožný s registrom C KN

1 3256/8  3744 Zastavaná pl. 3256/8  3582 Zastavaná pl.
25

doterajší

3256/148  162 Zastavaná pl.
22

Mesto Prievidza

Spolu:  3744   3744

Legenda - spôsob využívania pozemkov: 
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti
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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 nehnutel'ností

Vyhotovitel' Kraj Okres Obec

Košovská cesta 1 97101 Prievidza
IČO: 52433927, tel.: 0905927435,

e-mail: patrik.sova@gmail.com

Dňa:
24.02.2021 Palricius Sova

Nové hranice boli v prírode označené
drev.koJíkmi, lolom,obrubníkom

Záznam podrobnéhomerania (meračský náčrt) č.
8527 

Súradnice bodov označených číslami a ostatné me
račské údaie sú uložené vo všeobecne' dokumentácii

Trenčiansky Prievidza Prievidza
Katasl. územie

Prievidza
Císlo plánu

52433927-37/2021
Mapový list č.

PRIEVIDZA 2-0/31,32

GE OM ETRI cKÝ PLÁN na zameraniepozemkup.č.902l5



VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo k od Druh Vlastník

LV parcely Výmera Druh

D
i el

parcele m2 parcely m2 Číslo Výmera pozemku (iná oprávnená 
osoba)

PKV PK KN ha m2 pozemku číslo číslo parcely ha m2 kódy adresa (sídlo)

Stav právny je totožný s registrom C KN

5575 902/1  6025 Ostatná pl. 902/1  1205 Ostatná pl.
29

doterajší

902/5  4820 Ostatná pl.
29

Mesto Prievidza

Spolu:  6025   6025

Legenda - spôsob využívania pozemkov: 
29 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie
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