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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 18.4.2013 - 17:04:15

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: 2593-896/1-0
 

parcela št. 896/1 k.o. 2593 - OLTRA (ID 2176644)
 
Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 6516495
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: podatek ni vpisan
firma / naziv: Rdeči križ Slovenije - Zveza združenj
naslov: Mirje 19, 1000 Ljubljana - dostava
začetek učinkovanja vpisa imetnika   01.01.1849 00:00:00

omejitve:

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
13890870 14.07.2011 10:31:28 401 - vknjižena hipoteka  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 13890870
čas začetka učinkovanja 14.07.2011 10:31:28
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: parcela št. 896/1 k.o. 2593 - OLTRA (ID 2176644)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 1.000.000,00 EUR 
obresti 3 - mesečni EURIBOR + 4,18 % letno 
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 31.07.2026 
imetnik:

1. matična številka: 5446546000
firma / naziv: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
naslov: ŠMARTINSKA CESTA 140, 1000 LJUBLJANA
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.07.2011 10:31:28

zveza - ID osnovnega položaja:
6516495 
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pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 13890871 14.07.2011 10:31:28 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 13890871
čas začetka učinkovanja 14.07.2011 10:31:28
vrsta pravice / zaznambe 706 - zaznamba neposredne izvršljivosti
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Zaznamuje se neposredna izvršljivost notarskega zapisa notarke Polke Bošković iz Kopra, opravilna št. SV 421/11 
z dne 14.07.2011.

 


