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parcela kat. občina boniteta površina [m2]

*204 424-APAČE 49 521

št. ZKV urejena parcela IDPOS datum spr.

2 ne PR-05408 6.10.2004

.

lastnik delež

OBČINA KIDRIČEVO, KIDRIČEVO, KOPALIŠKA ULICA 14, 2325 KIDRIČEVO 1/1

upravljavec

Občina Kidričevo, Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

.

zemljišča št. stavbe na parceli površina [m2]

ZEMLJIŠČE POD STAVBO PRED L.2006 827 52,00

ZEMLJIŠČE 469,00

.

namenska raba delež (%)

10130 površine podeželskega naselja 100,00

dejanska raba delež (%)

10+30 kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov in poseljena zemljišča 18,80

30+31 poseljena zemljišča in tloris stavbe 14,40

30 poseljena zemljišča 66,80

.

povezane nepremičnine

enote raba površina

parcela *204 stavbna zemljišča (100%) 521,00

.

vrednost nepremičnine

OPOZORILO: Prikazane so arhivske posplošene vrednosti nepremičnin, izračunane po stari metodologiji, veljavni

do 31.3.2020.
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NEP_ID modeli določitve nep. vrednost nep. [EUR]

598858 ZDR:1.00 711,17

enote raba površina vrednost enote

[EUR]

parcela *204 stavbna zemljišča (100%) 521,00 711,17

 

OPOZORILO: Podatki so informativni (vir: Geodetska uprava RS, avgust 2021).

Podatki o parcelah ne izražajo stanja na današnji dan (glej vir) in se lahko razlikujejo od uradnih evidenc.

Vrednost celotne nepremičnine se lahko zaradi neusklajenih podatkov v nekaterih primerih razlikuje od vsote vrednosti posameznih enot.

Podlaga za izpis lastnikov sta 114. člen ZEN-a (Ur.l. RS, št. 47/2006) in Odločba US št. U-I-98/11-17 (Ur.l. RS, št. 79/2012). 
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