
v Ý K A Z V Ý M E R
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo
PK Výmera Druh Diel k od Číslo Výmero Druh Vlastník

vložky parcely pozemku 1<íslc parcele m2 parcely m2 parcely loozemku (Iná oprávn. osoba)
číslo číslo adresa, (sídlo)LV PK KN ha m2 ha m2 kód

Stav právny je totožný s registrom C KN
9486 1203/1 569 zast. pl. 1203/1 569 zast. pl. Mierové námestie t.4

16,15 s.r.o.,Mierové n6m.4,
Trenčfn

1 3279/1 773 zast. pl. 3279/1 775 zast. pl. Mesto Trenčín,Mierové
22 námestie 2, Trenč In

1 3279/3 21 zast. pl. 3279/3 19 zast. pl. detto
16,15

Spolu 1363 1363

-Legenda: kód sposobu využívania -16 Pozemok, no ktorom Je postavená nebytová budova označená súpisnýrn číslom
-22 Pozemok, no ktorom je postavená inžiniersko stavba - cestná, miestno a účelová komunikácia, lesná cesto,

palná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
kód druhu stavby -15 Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Poznámka: Parcely č.3279/1 o 3279/3 so zlučujú o znova roz delujú.
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Geometrickýplán je podkladomna právne úkony, keď údaje doterojšieho stavu výkozu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnutelností.
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Vyhotovitef Kraj Okres Obec

Ing. Štefan Kajla Trenčiansky Trenčín Trenčín
Kat. územie Císla plónu Mapový list č.

Geodetická kancelária Trenčín 43621457-23-18 Trenčín 8-2/11

Piaristická 273/21, 91101 Trenčín - ..•
zameranie stavby p.č.GEOMETRICKY PLAN na na

IČO: 43621457 1203/1 a 3279/3.
mobil: 0904 414 469

Vyhotovil Autorizačne overil Úradne overil

Meno:

Dňo:

I ~:~O~tefan
Dňo: I Meno: Dňo: I Čľslo:

04.04.2018 Kajla
Nové hranice boli v"prírode označené Nôležitostorni o presnostou zodpovedá predpisom Oradne overené podfo §9 zókona NR SR č.215/95

stavbou Z.z. o geodézii a kartografii

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) Č.

Pracovná . Pracovnáxxxx verzia verzia
Súradnice bodov označených číslami a ostatné
meračské údaje sú uložené vo všeobecnej

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpisdokumentócii


