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na nepremičnini: katastrska občina 2636 BEŽIGRAD stavba 8097 del stavbe 405 (ID 5747345)
ID pravice 10739051

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:
 

ID osnovnega položaja: 9750045
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 1581660000
firma / naziv: LANAKA MEDIA družba za založništvo in marketing d.o.o.
naslov: Hacquetova ulica 001A, 1000 Ljubljana

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri 
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
13332820 23.12.2009 14:25:00 402 - vknjižena maksimalna hipoteka  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 13332820
čas začetka učinkovanja 23.12.2009 14:25:00
vrsta pravice / zaznambe 402 - vknjižena maksimalna hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 2636 BEŽIGRAD stavba 8097 del stavbe 85 (ID 5747136)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 15.000.000,00 EUR 
tip dospelosti 2 - do odpoklica
dodatni opis:
15.000.000,00 EUR
Na podlagi akta o oblikovanju etažne lastnine za objekt R5 z dne 21.12.2009 in sklepa GURS, Območne geodetske 
uprave Ljubljana, št. 02132-02118/2009-2 z dne 15.12.2009se zaradi vzpostavitve etažne lastnine prenese zaznamba 
skupne maksimalne hipoteke, ki je vpisana pri vl.št. 3851 k.o. Bežigrad kot glavni nepremičnini na posamezne dele 
stavbe, s sledečim besedilom vpisa:
Vlož. 23.7.2007 dn.št. 18870/2007 
Na podlagi pogodbe o zastavi nepremičnin z dne 1.7.2007 se vknjiži maksimalna hipoteka v zavarovanje terjatev na 
podlagi kreditnih, garancijskih ter ostzalih pogodbe iz področja bančnega poslovanja, ki sta jih A Banka Vipa d.d. in 
Sct Stanovanjski inženiring d.o.o. že sklenila oz. jih še bosta sklenila do najvišjega zneska 15,000.000,00 EUR 
(petnajstmilijonov 00/100), z rokom veljavnosti do odpoklica.
imetnik:

1. matična številka: 5026024000
firma / naziv: ABANKA d.d.
naslov: Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana

zveza - ID osnovnega položaja:
9750045 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID čas začetka učinkovanja vrsta
 18459489 07.05.2013 15:29:28 704 - zaznamba hipotekarne tožbe 

 

Podrobni podatki o pravici / zaznambi pri izvedeni pravici / zaznambi:

ID pravice / zaznambe 18459489
čas začetka učinkovanja 07.05.2013 15:29:28
vrsta pravice / zaznambe 704 - zaznamba hipotekarne tožbe
podatki o vsebini pravice / zaznambe
organ, ki vodi postopek Okrožno sodišče v Ljubljani
opr. št. postopka VIII Pg 1315/2013
dodatni opis:
Tožena stranka Hils d.o.o., Topniška 29, Ljubljana, je dolžna priznati tožeči stranki Abanki Vipi d.d., Slovenska 58,


