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 2016:

1. Číslo vkladu: V 373/2016 zo dňa 13. apríla 2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Žarnovica:
• C KN parcela č. 2268/12, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 100 m2
Dátum prevodu:
13.04.2016
Právny titul:

Kúpna zmluva č. 2016/01, uzavretá dňa 01.04.2016

Nadobúdatelia:

meno a priezvisko:

Pavol Čík a manželka Mária Číková

adresa pobytu:

Fraňa Kráľa 845/19/4, 966 81 Žarnovica, SR

2. Číslo vkladu: V 474/2016 zo dňa 09. mája 2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Žarnovická Huta:
• C KN parcela č. 1/4, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 7 m2
• C KN parcela č. 1/5, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 25 m2
• C KN parcela č. 4/3, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 94 m2
• C KN parcela č. 5/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 90 m2
Dátum prevodu:
09.05.2016
Právny titul:

Kúpna zmluva č. 2016/02, uzavretá dňa 22.04.2016

Nadobúdatelia:

titul, meno a priezvisko:

prof. Ing. Jozef Šuriansky, CSc. a manželka Mária
Šurianska

adresa pobytu:

Žarnovická Huta 96, 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.

V Žarnovici, dňa: 16.08.2016
Vypracovala:
Iveta Pittnerová, odb. ref. OEVS
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