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Opis spoločnej nehnuteľnosti 
Urbár – pozemkové spoločenstvo Lazany 

 

Spoločná nehnuteľnosť je tvorená nasledovnými nehnuteľnosťami, nachádzajúcimi sa 

v uvedených katastrálnych územiach, vedenými Katastrálnym úradom v Trenčíne, 

Správou katastra Prievidza, na nižšie uvedených listoch vlastníctva /ďalej LV/  

 

na  LV č. 972, v k.ú. Lazany nasledovne: 

pozemky CKN  

parc. č. 1424/3, ostatné plochy o výmere 584 m2  

parc. č. 1424/5, lesné pozemky o výmere 6922 m2  

parc. č. 1424/6, zastavané plochy o výmere 865 m2  

parc. č. 1424/7, zastavané plochy o výmere 58 m2  

parc. č. 1424/8, zastavané plochy o výmere 317 m2  

parc. č. 1424/9, zastavané plochy o výmere 762 m2 

parc. č. 1424/10, zastavané plochy o výmere 56 m2  

pozemky EKN  

parc. č. 1424/2, lesné pozemky o výmere 556 078 m2  

            Na LV č. 972 spolu výmery parciel   56 ha 5642 m2  

 

na  LV č. 1405, v k.ú. Lazany nasledovne: 

pozemky CKN  

parc. č. 1428, lesné pozemky o výmere     846 191 m2   

            Na LV č. 1405 spolu výmery parciel 84 ha 6192 m2    

 

na  LV č. 1542, v k.ú. Lazany nasledovne: 

pozemky CKN  

parc. č. 64, t.t.p.  o výmere 360 m2  

parc. č. 65, záhrady  o výmere 1 668 m2  

parc. č. 1116, orná pôda o výmere 40 998 m2  

parc. č. 1117/1, orná pôda o výmere 22 714 m2  

parc. č. 1117/2, orná pôda o výmere 7 200 m2  

parc. č. 1117/3, ostatné plochy o výmere 15 020 m2  

parc. č. 1117/4, ostatné plochy o výmere 4 750 m2  

parc. č. 1118, ostatné plochy o výmere 3 723 m2  

parc. č. 1119, t.t.p. o výmere 8 589 m2  

parc. č. 1123, t.t.p. o výmere 8 704 m2 

parc. č. 1124/1, orná pôda o výmere 15 163 m2  

parc. č. 1124/2, ostatné plochy o výmere 7 700 m2  

parc. č. 1124/3, ostatné plochy o výmere 3 400 m2  

parc. č. 1417/8, orná pôda o výmere 10 640 m2 

parc. č. 1417/10, orná pôda  o výmere 2 710 m2 

parc. č. 1417/30, ostatné plochy o výmere 1 346 m2  

parc. č. 1417/37, ostatné plochy o výmere 875 m2  

parc. č. 1429, ostatné plochy o výmere 876 m2  

parc. č. 1430/3, zastavané plochy o výmere 1 076 m2 

parc. č. 1430/4, orná pôda o výmere 80 000 m2 

parc. č. 1438, t.t.p. o výmere 635 m2  

parc. č. 1507, t.t.p. o výmere 4 021 m2  

parc. č. 1624/1, t.t.p. o výmere 89 315 m2                            
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parc. č. 1624/2, t.t.p. o výmere 45 607 m2 

parc. č. 1624/3, ostatné plochy o výmere 3 856 m2  

parc. č. 1624/4, zastavané plochy o výmere 123 m2 

parc. č. 1624/5, ostatné plochy o výmere 3 659 m2 

parc. č. 1624/6, ostatné plochy o výmere 917 m2 

parc. č. 1626/1, orná pôda o výmere 291 157 m2                                                     

parc. č. 1626/2, t.t.p.  o výmere 25 690 m2  

parc. č. 1626/3, zastavané plochy o výmere 805 m2 

parc. č. 1626/4, t.t.p.  o výmere 26 138 m2 

parc. č. 1628/1, orná pôda o výmere 107 427 m2  

parc. č. 1628/5, orná pôda  o výmere 77 507 m2  

parc. č. 1628/10, orná pôda  o výmere 1 925 m2  

parc. č. 1628/12, zastavané plochy o výmere 3 711 m2  

parc. č. 1628/13, orná pôda  o výmere 39 044 m2  

parc. č. 1628/14, orná pôda  o výmere 81 139 m2  

parc. č. 1628/15, t.t.p.  o výmere 8 776 m2 

parc. č. 1629/4, orná pôda  o výmere 5 441 m2 

parc. č. 2196/6, t.t.p. o výmere 578 m2  

parc. č. 2196/8, t.t.p. o výmere 2 698 m2  

parc. č. 2196/11, ostatné plochy o výmere 8 343 m2  

 

pozemky EKN  

parc. č. 1113, t.t.p.  o výmere 1 583 m2  

parc. č. 1114, t.t.p.  o výmere 1 658 m2  

parc. č. 1347/1, t.t.p.  o výmere 50 721 m2  

parc. č. 1429, t.t.p.  o výmere 1144 m2  

parc. č. 1628/1, t.t.p.  o výmere 114 631 m2 

parc. č. 1629, t.t.p.  o výmere 50 799 m2  

parc. č. 1630, ostatné plochy o výmere 1 101 m2  

parc. č. 1631/1, t.t.p.  o výmere 20 137 m2  

parc. č. 1632/1, orná pôdy  o výmere 69 758 m2  

parc. č. 1633, t.t.p.  o výmere 32 413 m2  

parc. č. 1634, t.t.p.  o výmere 4 301 m2  

parc. č. 1635, t.t.p.  o výmere 17 452 m2  

            Na LV č. 1542 spolu výmery parciel   143 ha 1722 m2 

 

na  LV č. 1727, v k.ú. Lazany nasledovne: 

pozemky CKN 

parc. č. 66/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2 

parc. č. 66/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 560 m2 

                               Na  LV č.1727 spolu výmery parciel   943 m2  

Stavby zapísané na LV č. 1727 

súpisne číslo 183 na parc. č. 66/1 materská škola 

súpisne číslo 60   na parc. č. 66/2 kultúrny dom 

 

V Lazanoch dňa 23.03. 2019 

 Predseda spoločenstva:  .................................................. 

                                                                               

 

 Predseda dozornej rady:   .................................................. 


