
Vlastník pôvodného pozemku (č.20)
Slotová Mária, r. Kovalčíková, nar. 3.3.1945, č.15, Snakov, PSČ:08606, SR

Os. č. vlastníka (č.21)
612

číslo parcely 
pôvodného 

stavu

kód 
pôv. 
parc.

výmera parcely v m²

podľa 
katastra

v obvode 
projektu

druh pozemku

podľa 
pôv.

komis. 
odsúhl.

číslo grafického 
výstupu č. LV

č. PKV 
alebo 
iného 

dokladu

kód

spol. 
nehn.

osobit. 
režimu

um. 
poz.

hodnota pôv. 
pozemku s 

porastom v €

Stavba

súp. č. č. LV
TUC TVL vlastnícky podiel

výmera vl. 
pod. v obv. v 

m² 

hodnota vl. 
podielu v 

obvode v €

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 19 35 36 27 28 29 30 31
1486/1 2 231 7537 231 7537 10 10 42 954 1 2 1 121 744,78 6 0 1/428  5414,81 2 620,899

Počet: 1 Spolu:  5414,81 2 620,899

kód pôv. parc.: 1-register C katastra, 2-register E katastra, 3-pozemková kniha, 4-iné listiny, 5-iné operáty
druh pozemku: 2-orná pôda, 3-chmelnice, 4-vinice, 5-záhrady, 6-ovocné sady, 7-trvalé trávne porasty, 10-lesné pozemky, 11-vodné plochy, 13-zastavané plochy a nádvoria, 14-ostatné plochy
kód spoločnej nehnuteľnosti: 1 - pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, 2 - pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou
kód osobitného režimu: 0 - pozemok nie je v osobitnom režime, 1 - pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom, 2- nesceľovaný pozemok, 3 - nesceľovaný pozemok s evidovaným duplicitným vlastníctvom
kód umiestnenia pozemku: 1 - pozemok je v zastavanom území obce, 2 - pozemok je mimo zastavaného územia obce
TUC: 6 - Poručiteľ, po ktorom sa prihlásil domnelý dedič
TVL: 0 - Vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe; vlastník, ktorý má zo zákona obmedzené práva; poručiteľ, po ktorom sa prihlásil domnelý dedič alebo dedičia (dedičské konanie zatiaľ nebolo začaté alebo skončené) ; 
poručiteľ, po ktorom sa neprihlásil žiadny dedič
Poučenie: Účastníci konania môžu podať odôvodnené námietky voči výpisu z registra pôvodného stavu v lehote do 30 dní od posledného dňa zverejnenia resp. do 30 dní odo dňa doručenia výpisu z Registra pôvodného stavu na OÚ-BJ-PLO.

„Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020“

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV PPÚ SNAKOVSnakov(856894) Str.9

Obec:

Okres:

Kraj:

Snakov (519791)

Bardejov (701)

Prešovský (7) VÝPIS Z REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU

Vyhotovil:Združenie PPÚ Východ 2018, 
zastúpené spoločnosťou Progres CAD 
Engineering, s.r.o., hlavným členom zd
Adresa:  Masarykova 16 , Prešov, PSČ:08001

 Dátum: 10.01.2022


