
číslo parcely 
pôvodného 

stavu

kód 
pôv. 

parc.    

výmera 
parcely v 

obvode v m²

druh pozemku

podľa 
pôv.

komis. 
ods.

číslo grafického 
výstupu

kód

osobit. 
režimu um. poz.

VLA: (21) osobné číslo - (20) vlastník nového pozemku
BSM: (23) osobné číslo - (22) manžel vlastníka v BSM
SPR: (25) osobné číslo - (24) správca alebo zástupca

TUC TVL vlastnícky podiel

1 2 4 5 6 10 14 15 20,21,22,23,24,25 27 28 29

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 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 (typ účastníka): 0 - vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo sú známe, 1 - správa majetku štátu, kde je vlastníkom Slovenská republika, 2 - správa majetku obce, kde vlastníkom je obec, 3- známy vlastník, ktorého miesto 
trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, 4 - neznámy vlastník, 5 - vlastník, ktorý má zo zákona obmedzené vlastnícke práva, 6 - poručiteľ, po ktorom sa prihlásil domnelý dedič, 7 - poručiteľ, po ktorom sa neprihlásil žiadny domnelý dedič, 8 - 
zaniknutá právnická osoba bez právneho nástupcu a so zrušeným IČO, 9 - vlastník, ktorý je známy a je známe aj miesto trvalého pobytu alebo sídlo, ale ktorý si svoje vlastnícke práva k pozemkom neuplatnil, 10 - vlastník nesceľovaných 
pozemkov
TVL (typ vlastníka): 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, 1 - správa majetku štátu, kde je vlastníkom Slovenská republika, 2 - správa majetku obce, kde vlastníkom je obec v Slovenskej republike, 3 - známy vlastník, ktorého miesto 
trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, 4 - neznámy vlastník; zaniknutá právnická osoba bez právneho nástupcu, 9 - duplicitný vlastník

obec

Katastr. územie: PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV SMOLINSKE_JPUSmolinské(856801) Str.1

Obec:

Okres:

Kraj:

Smolinské (504823)

Senica (205)

Trnavský (2)

Vyhotovil: Ing. Vladimír Nemec

Adresa:  Lieskové 449 , Cerová, PSČ:90633REGISTER PÔVODNÉHO STAVU
zoznam pozemkov označených nenulovým kódom osobitného režimu

Dátum: 09.02.2017


