POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ
podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Mesto Žarnovica, ako povinná osoba podľa ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov zverejňuje informácie o prevode – odpredaji majetku v roku 2015:
1. Číslo vkladu: V 98/2015 zo dňa 06. februára 2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Žarnovica:
• E KN parcela pred ZMVM č. 163/6, druh pozemku: záhrada, o výmere 46 m2
Dátum prevodu:
06.02.2015
Právny titul:

Kúpna zmluva č. 2015/01, uzavretá dňa 26.01.2015

Nadobúdatelia:

titul, meno a priezvisko:

Poznámka:

adresa pobytu:
Na Gremenici 1053/36, 966 81 Žarnovica, SR
majetkovoprávne usporiadanie oploteného areálu – pozemku priľahlého k rodinným
domom súp. č. 812 a 1520 v Žarnovici, ktoré sú v spoluvlastníctve nadobúdateľov.

MUDr. Beata Muhová a manžel Bc. Jaroslav Muha

2. Číslo vkladu: V 156/2015 zo dňa 23. februára 2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Revištské Podzámčie:
• E KN parcela č. 212, druh pozemku: orná pôda, o výmere 6 749 m2
Dátum prevodu:
23.02.2015
Právny titul:

Kúpna zmluva č. 2015/02, uzavretá dňa 02.02.2015

Nadobúdateľ:

titul, meno a priezvisko:

Ing. Vladimír Vikor

adresa pobytu:

Dolnozoborská 25/32, 949 01 Nitra, SR

3. Číslo vkladu: V 545/2015 zo dňa 29. mája 2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Žarnovica:
• C KN parc. č. 760/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 157 m2
Dátum prevodu:
29.05.2015
Právny titul:

Kúpna zmluva č. 2015/03, uzavretá dňa 18.05.2015

Nadobúdateľ:

meno a priezvisko:

Rudolf Baniari a manželka Veronika Baniariová

adresa pobytu:

Partizánska 228/59, 966 81 Žarnovica, SR

Poznámka:

Dátum prevodu sa rozumie deň, v ktorom nastali právne účinky vkladu vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností v prospech nadobúdateľa / nadobúdateľov .

Doba zverejnenia:

Najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva.

Vypracovala:

Iveta Pittnerová,
odb. ref. OEVS
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