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MESTNA OBČINA PTUJ - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - STAVBA

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

stavba katastrska občina SID (identifikator)

2956 400-PTUJ 28228724

naslov parcele površina: obris (zem. pod stavbo) [m2]

Dravska ulica 14 1372/1 512,85 (440)

najnižja višina [m] najvišja višina [m] karakteristična višina [m]

236,40 221,60

katastrski vpis št.delov datum zajema

- 1

.

skupna neto površina stavbe [m2] leto izgradnje leto obnove strehe (fasade)

455,00 1930

št.etaž (etaža pritličja) tip stavbe dejanska raba

1 (1) samostoječa stavba nestanovanjska raba

dvigalo konstrukcija temeljenje

? opeka pasovni, točkovni temelji

.

ogrevanje vodovod elektrika telefon

ni ogrevanja - - ?

kanalizacija plin kabelska TV računalniška mreža

- - ? ?

industrijski tok komprimiran zrak čistilna naprava tehnični plin

- - - -

.

DEL STAVBE: 1

del stavbe stanovanje DST SID (identifikator)

1 29479116

naslov

Dravska ulica 14, 2250 Ptuj
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.

lastnik (vir: register nepremičnin) delež

MESTNA OBČINA PTUJ, PTUJ, MESTNI TRG 1, 2250 Ptuj 1/1

.

dejanska raba neto tlorisna površina [m2] uporabna površina [m2]

1252002 skladišča 455,00 455,00

lega etaža nadstropje atrij

pritličje 1 ?

kuhinja kopalnica stranišče št. sob

? ? ?

leto obnove oken leto obnove inštalacij izolacija klima

3 -

počitniška raba prijavljena dejavnost najem upravnik

? ? ni podatka

dodatni prostori površina [m2]

ni podatka

parkirna mesta število

ni podatka

.

nepremičnina

NEP_ID metoda določitve nep. vrednost nep.

571473 parcela in stavba 34.520,00

enote raba površina vrednost enote

parcela 1372/1 stavbna zemljišča (100%) 440,00 0,00

del stavbe 2956-1 1252002 skladišča 455,00 34.520,20

 

OPOZORILO: Podatki so informativni (vir: Geodetska uprava RS, september 2015).

Podatki o stavbah 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. 
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