
PREVOD MAJETKU Z VLASTNÍCTVA MESTA ŽIAR NAD HRONOM  

RESPEKTÍVE  DO VLASTNÍCTVA MESTA ŽIAR NAD HRONOM 

od roku 2009 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.702/32 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 455 m
2
, 

 Pozemok CKN parcela č.702/314 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m
2
. 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 16.01.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Ján Vanka, r. Vanka 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.1149/110 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 168 m
2
. 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 21.01.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Ing. Daniela Kropilová, r. Olešová 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č. 1671/90 – ostatná plocha o výmere 13.723 m
2
, 

 Pozemok CKN parcela č. 1672/1 – ostatná plocha o výmere 6.326 m
2
.
 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 23.01.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Mesto Ţiar nad Hronom, Štefana Moysesa č. 46,  965 19 Ţiar nad Hronom 

IČO: 321 125 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.1652/4 – trvalý trávny porast o výmere 34.083 m
2
, 

 Pozemok CKN parcela č.1652/46 – trvalý trávny porast o výmere 962 m
2
, 

 Pozemok CKN parcela č.1656/1 – trvalý trávny porast o výmere 8.108 m
2
, 

 Pozemok CKN parcela č.1656/2 – trvalý trávny porast o výmere 265 m
2
.
 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 23.01.2009 

Právny titul: Zámenná zmluva 

Nadobúdateľ: JUDr. Vladimír Urblík, r. Urblík 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.288/305 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 02.02.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Zdena Slašťanová, r. Adamcová 

 



Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.383/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 03.02.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Albert Tuţinský, r. Tuţinský a manţ. Mgr. Olívia Tuţinská, r. Pischovvá 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

Predaj nehnuteľností – pozemkov a to v dieloch na základe geometrického plánu č. 31628826-112/2004 úradne 

overeného dňa 27.9.2004: 

od pozemku EKN parc. č. 240 s výmerou  21 962 m
2
 druh pozemku – trvalé trávne porasty, zapísaná na LV č. 

504:  

 odčleňovaný diel: 6  výmera dielu:  4 537 m
2 

k  novovytváranej KN parc.č. 920/3 s výmerou 13 615 m2  druh pozemku: zast. pl. 

Výmera dielu 6:  4 537 m
2
 

Vlastnícky podiel: 1/1 =  4 537 m
2 

 odčleňovaný diel: 7  výmera dielu: 12 m
2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 920/4 s výmerou 12 m2  druh pozemku: zast. pl. 

Výmera dielu 7:  12 m2 

Vlastnícky podiel: 1/1 =  12 m
2 

 

Kat. územie: Lovča 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 05.02.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Národná diaľničná spoločnosť,  a.s., Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava  

IČO: 35 919 001 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

Predaj nehnuteľností – pozemkov a to v dieloch na základe geometrického plánu č.31628826-114/2004 úradne 

overeného dňa 13.8.2004: 

od pozemku EKN parc.  č. 379/57 s výmerou 6 022 m2 druh pozemku - vodné plochy, zapísaná na LV č.794: 

 odčleňovaný diel: 43 výmera dielu: 33 m
2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 199/3 s výmerou 1 562 m2  druh pozemku: ostatné plochy 

Výmera dielu 43:  33 m
2
 

Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  33 m
2 

 odčleňovaný diel: 44 výmera dielu:  15 m
2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 199/4 s výmerou 1 399 m
2
  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  

Výmera dielu 44:  15 m
2
 

Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  15 m
2
, 

 

od pozemku EKN parc.č.504/1 s výmerou  10 478 m
2
 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na LV 

č.794: 

 odčleňovaný diel: 209  výmera dielu: 105 m
2
  

k  novovytváranej KN parc. č. 208/4 s výmerou 1 749 m
2
  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  

Výmera dielu 209:  105 m
2
 

Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  105 m
2 

 odčleňovaný diel: 210  výmera dielu: 1 813 m
2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 208/3 s výmerou 4 751 m2  druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria  

Výmera dielu 210:  1 813 m
2
 

Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 813 m
2
,
 

      
 

od pozemku EKN parc. č .690 s výmerou  26 369 m2 druh pozemku - orná pôda, zapísaná na LV č.794: 

  odčleňovaný diel: 286  výmera dielu:  49 m
2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 217/3 s výmerou 4 089 m2  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  



Výmera dielu 286:  49 m
2
 

Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  49 m
2 

 odčleňovaný diel: 287  výmera dielu:  761 m
2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 220/4 s výmerou 761 m2  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  

Výmera dielu 287:  761 m
2
 

Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  761 m
2 

odčleňovaný diel: 288  výmera dielu:  99 m
2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 225/3 s výmerou 101 m2  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  

Výmera dielu 288:  99 m
2
 

Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  99 m
2 

 odčleňovaný diel: 289  výmera dielu:  51 m
2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 219/2 s výmerou 6 481 m2  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  

Výmera dielu 289:  51 m
2
 

Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  51 m
2
, 

Kat. územie: Horné Opatovce 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 05.02.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Národná diaľničná spoločnosť,  a.s., Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava  

IČO: 35 919 001 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.1798/95 – orná pôda o celkovej výmere 399 m
2
. 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 17.02.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 378 28 100 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

Predaj nehnuteľností - pozemkov a to v dieloch na základe geometrického plánu č.31628826-171/2007 úradne 

overeného dňa 30.10.2007: 

od pozemku CKN parc.č.1652/4 s celkovou výmerou 47 939 m2, druh pozemku - trvalé trávne porasty, 

zapísaná na LV č.1136 :   

 odčleňovaný diel: 14   výmera dielu: 5 138 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1652/47  s výmerou 5 138 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 14:  5 138 m2 

Výmera prevádzaného dielu 14 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  5 138 m2 

 odčleňovaný diel: 15   výmera dielu: 4 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1652/48  s výmerou  4 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 15:  4 m2 

Výmera prevádzaného dielu 15 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  4 m2 

 odčleňovaný diel: 16   výmera dielu: 1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1652/49  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 16:  1 m2 

Výmera prevádzaného dielu 16 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2 

 odčleňovaný diel: 17   výmera dielu: 1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1652/50  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 17:  1 m2 

Výmera prevádzaného dielu 17 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2 

 odčleňovaný diel: 18   výmera dielu: 1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1652/51  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 18:  1 m2 

Výmera prevádzaného dielu 18 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2 

 odčleňovaný diel: 19   výmera dielu: 2 m2  



k  novovytváranej KN parc.č.  1652/52  s výmerou  2 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 19:  2 m2 

Výmera prevádzaného dielu 19 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  2 m2, 

 

od pozemku EKN parc.č.165 s celkovou výmerou  7 127 m2, druh pozemku - trvalé trávne porasty,  zapísaná na 

LV č.3327 : 

 odčleňovaný diel: 121   výmera dielu:  342 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1657/3  s výmerou  915 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 121: 342 m2 

Výmera prevádzaného dielu 121 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  342 m2 

 odčleňovaný diel: 122   výmera dielu:  197 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1657/3  s výmerou  915 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 122:  197 m2 

Výmera prevádzaného dielu 122 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  197 m2 

 odčleňovaný diel: 123   výmera dielu:  110 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1657/4  s výmerou  163 m2  druh pozemku:  vodné plochy  

Výmera dielu 123:  110 m2 

Výmera prevádzaného dielu 123 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  110 m2 

 odčleňovaný diel: 124   výmera dielu:  206 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  2037/4  s výmerou  732 m2  druh pozemku: vodné plochy  

Výmera dielu 124:  206 m2 

Výmera prevádzaného dielu 124 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  206 m2 

 odčleňovaný diel: 125   výmera dielu:  1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  2037/6  s výmerou  377 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 125:  1 m2 

Výmera prevádzaného dielu 125 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2, 

 

od pozemku CKN parc.č.1656 s celkovou výmerou 15 664 m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná 

na LV č.1136 : 

 odčleňovaný diel: 28   výmera dielu:  5 308 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1656/3  s výmerou 5 308 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 28:  5 308 m2 

Výmera prevádzaného dielu 28 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  5 308 m2 

 odčleňovaný diel: 29   výmera dielu:  1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1656/4  s výmerou 1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 29:  1 m2 

Výmera prevádzaného dielu 29 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2 

 odčleňovaný diel: 30   výmera dielu:  1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1656/5  s výmerou 1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 30:  1 m2 

Výmera prevádzaného dielu 30 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2, 

 

od pozemku EKN parc.č.160/1 s celkovou výmerou  7 438 m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná 

na LV č.3327 : 

 odčleňovaný diel: 102   výmera dielu:  1 208 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1658/54  s výmerou  1 208 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 102: 1 208 m2 

Výmera prevádzaného dielu 102 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 208 m2 

 odčleňovaný diel: 103   výmera dielu:  3 615 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1670/6  s výmerou  3 615 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 103: 3 615 m2 

Výmera prevádzaného dielu 103 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  3 615 m2 

 odčleňovaný diel: 104   výmera dielu:  1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1670/7  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 104: 1 m2 

Výmera prevádzaného dielu 104 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2 

 odčleňovaný diel: 105   výmera dielu:  1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1670/8  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  



Výmera dielu 105: 1 m2 

Výmera prevádzaného dielu 105 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2 

 odčleňovaný diel: 106   výmera dielu:  1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1670/9  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 106: 1 m2 

 

od pozemku EKN parc.č.700  s celkovou výmerou  3 378  m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná 

LV č.3327: 

 odčleňovaný diel: 269  výmera dielu:  1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  2060/3 s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 269:  1  m2 

 

od pozemku EKN parc.č.715/2  s celkovou výmerou  4 000  m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná 

na LV č.1791: 

 odčleňovaný diel: 272  výmera dielu:  51 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1903/36 s výmerou  51 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 272:  51  m2 

Výmera prevádzaného dielu 272 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   51 m2, 

 

od pozemku EKN parc.č.856/1  s celkovou výmerou  73 031  m2 druh pozemku - vodné plochy, zapísaná na LV 

č. 3327: 

 odčleňovaný diel: 302  výmera dielu: 23 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1652/10 s výmerou  27 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 302:  23  m2 

Výmera prevádzaného dielu 302 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   23 m2 

 odčleňovaný diel: 303  výmera dielu: 140 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1657/3 s výmerou  915 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 303: 140  m2 

Výmera prevádzaného dielu 303 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   140 m2 

 odčleňovaný diel: 304  výmera dielu: 236 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1657/3 s výmerou  915 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 304: 236  m2 

Výmera prevádzaného dielu 304 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   236 m2 

 odčleňovaný diel: 305  výmera dielu: 53 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1657/4 s výmerou  163 m2  druh pozemku: vodné plochy  

Výmera dielu 305:  53  m2 

Výmera prevádzaného dielu 305 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   53 m2 

 odčleňovaný diel: 306  výmera dielu: 58 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1657/44 s výmerou  58 m2  druh pozemku: vodné plochy  

Výmera dielu 306:  58  m2 

Výmera prevádzaného dielu 306 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   58 m2 

 odčleňovaný diel: 307  výmera dielu: 12 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1668/4 s výmerou  12 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 307: 12  m2 

Výmera prevádzaného dielu 307 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   12 m2 

 odčleňovaný diel: 308  výmera dielu: 40 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1669/5 s výmerou  40 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 308: 40  m2 

Výmera prevádzaného dielu 308 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   40 m2 

 odčleňovaný diel: 309  výmera dielu: 56 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1670/25  s výmerou  56 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 309: 56  m2 

Výmera prevádzaného dielu 309 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   56 m2 

 odčleňovaný diel: 310  výmera dielu: 1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1670/20  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 310: 1  m2 

Výmera prevádzaného dielu 310 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   1 m2 

 odčleňovaný diel: 311  výmera dielu: 422 m2  



k  novovytváranej KN parc.č.  2037/4  s výmerou  422 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 311: 422  m2 

Výmera prevádzaného dielu 311 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   422 m2 

 odčleňovaný diel: 312  výmera dielu: 104 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  2037/4  s výmerou  104 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 312: 104  m2 

Výmera prevádzaného dielu 312 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   104 m2 

 odčleňovaný diel: 313  výmera dielu: 767 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  2037/11  s výmerou  767 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 313: 767  m2 

Výmera prevádzaného dielu 313 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   767 m2 

 odčleňovaný diel: 314  výmera dielu: 376 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  2037/6  s výmerou  377 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 314: 376  m2 

Výmera prevádzaného dielu 314 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   376 m2, 

 

od pozemku EKN parc.č. 9-860/2  s celkovou výmerou  7 763  m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaná na LV č.3327:  

 odčleňovaný diel: 319  výmera dielu: 4 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1652/10 s výmerou  27 m2  druh pozemku: ostatné plochy   

Výmera dielu 319:  4  m2 

Výmera prevádzaného dielu 319 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   4 m2, 

 odčleňovaný diel: 320  výmera dielu: 79 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1913/7 s výmerou  79 m2  druh pozemku: ostatné plochy   

Výmera dielu 320:  79 m2 

Výmera prevádzaného dielu 320 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   79 m2 

 odčleňovaný diel: 321  výmera dielu: 30 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1913/4 s výmerou  30 m2  druh pozemku: ostatné plochy   

Výmera dielu 321:  30  m2 

Výmera prevádzaného dielu 321 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   30 m2, 

od pozemku EKN parc.č.864  s celkovou výmerou  5 417  m2 druh pozemku - ostatné plochy, zapísaná na LV 

č. 3327:  

 odčleňovaný diel: 322  výmera dielu:  2 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1911/61 s výmerou  2 m2  druh pozemku: ostatné plochy   

Výmera dielu 322:  2  m2 

Výmera prevádzaného dielu 322 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   2 m2 

 odčleňovaný diel: 323  výmera dielu:  1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1911/63 s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy   

Výmera dielu 323:  1  m2 

Výmera prevádzaného dielu 323 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   1 m2 

 odčleňovaný diel: 324  výmera dielu:  249 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1912/17 s výmerou  249 m2  druh pozemku: ostatné plochy   

Výmera dielu 324:  249  m2 

Výmera prevádzaného dielu 324 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   249 m2 

 odčleňovaný diel: 325  výmera dielu:  3 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1912/5  s výmerou  3 m2  druh pozemku: ostatné plochy   

Výmera dielu 325:  3  m2 

Výmera prevádzaného dielu 325 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   3 m2 

 odčleňovaný diel: 326  výmera dielu:  2 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1912/6 s výmerou  2 m2  druh pozemku: ostatné plochy   

Výmera dielu 326:  2  m2 

Výmera prevádzaného dielu 326 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   2 m2 

 odčleňovaný diel: 327  výmera dielu:  752 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1913/8 s výmerou  752 m2  druh pozemku: ostatné plochy   

Výmera dielu 327:  752  m2 

Výmera prevádzaného dielu 327 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   752 m2 

 odčleňovaný diel: 328  výmera dielu:  440 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1979/5 s výmerou  440 m2  druh pozemku: ostatné plochy   



Výmera dielu 328:  440  m2 

Výmera prevádzaného dielu 328 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   440 m2, 

 

od pozemku EKN parc.č.867/1  s celkovou výmerou  1 631  m2 druh pozemku - ostatné plochy, zapísaná na LV 

č. 3327: 

 odčleňovaný diel: 349  výmera dielu:  3 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1658/57 s výmerou  3 m2  druh pozemku: ostatné plochy   

Výmera dielu 349:  3  m2 

Výmera prevádzaného dielu 349 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   3 m2, 

 

od pozemku CKN parc.č.1649/1 s celkovou výmerou 2 630 m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaná na LV č.1136:  

 odčleňovaný diel: 1   výmera dielu: 5  m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1649/6  s výmerou 2 m2  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  

Výmera dielu 1:  5  m2 

Výmera prevádzaného dielu 349 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  5  m2, 

 

od pozemku EKN parc.č.171/3 s celkovou výmerou  815 m2 druh pozemku - vodné plochy, zapísaná na LV č. 

3327: 

 odčleňovaný diel: 128   výmera dielu:  641 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1686/49  s výmerou  641 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 128:  641 m2 

Výmera prevádzaného dielu 128 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  641 m2 

 odčleňovaný diel: 129   výmera dielu:  174 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1686/51  s výmerou  174 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 129:  174 m2 

Výmera prevádzaného dielu 129 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  174 m2, 

        
od pozemku EKN parc. č.260  s celkovou výmerou   3 387 m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná 

na LV č. 1791: 

 odčleňovaný diel: 154  výmera dielu:  12 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1687/13  s výmerou  12 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 154:  12 m2 

Výmera prevádzaného dielu 154 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   12 m2 

 odčleňovaný diel: 155  výmera dielu:  501 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1688/18  s výmerou  774 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 155:  501 m2 

Výmera prevádzaného dielu 155 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   501 m2 

 odčleňovaný diel: 156  výmera dielu:  78 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1688/106  s výmerou  79 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 156:  78 m2 

Výmera prevádzaného dielu 156 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   78 m2, 

       
od pozemku EKN parc. č.261  s celkovou výmerou   1 862 m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná 

na LV č. 1791: 

 odčleňovaný diel: 157  výmera dielu:  273 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1688/18  s výmerou  774 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 157:  273  m2 

Výmera prevádzaného dielu 157 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   273 m2 

 odčleňovaný diel: 158  výmera dielu:  30 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1688/67  s výmerou  30 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 158:  30  m2 

Výmera prevádzaného dielu 158 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   30 m2 

 odčleňovaný diel: 159  výmera dielu:  1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1688/106  s výmerou  79 m2  druh pozemku: ostatné plochy  

Výmera dielu 159:  1  m2 

Výmera prevádzaného dielu 159 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   1 m2 

        



Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 18.02.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Národná diaľničná spoločnosť,  a.s., Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava  

IČO: 35 919 001 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

Predaj nehnuteľností – pozemkov a to v dieloch na základe geometrického plánu č.31628826-190/2007 úradne 

overeného dňa 27.9.2007: 

od pozemku EKN parc.č.260 s celkovou výmerou 3 387 m2 druh pozemku – trvalé trávne porasty, zapísaná na 

LV č.1791:   

 odčleňovaný diel: 5 výmera dielu: 51  m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1688/111  s výmerou 53 m2  druh pozemku: ost.pl. 

Výmera dielu 5:   51  m2 

Výmera prevádzaného dielu 5 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 51  m2, 

       
od pozemku EKN parc.č.261 s celkovou výmerou 1 862 m2 druh pozemku – trvalé trávne porasty, zapísaná na 

LV č.1791: 

 odčleňovaný diel: 6 výmera dielu: 2  m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1688/111  s výmerou 53 m2  druh pozemku: ost.pl. 

Výmera dielu 6:   2  m2 

Výmera prevádzaného dielu 6 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 2  m2, 

    

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 27.02.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Národná diaľničná spoločnosť,  a.s., Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava  

IČO: 35 919 001 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.656/31 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m
2
. 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 25.02.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Miroslav Grznár, r. Grznár 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.1479/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m
2
, 

 Pozemok CKN parcela č.1481/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m
2
. 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 26.02.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Milan Mišurda, r. Mišurda 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Spoluvlastnícky podiel 2/32 z pozemku EKN parcela č.1031, orná pôda o celkovej výmere 

975 m
2
, 

 

Kat. územie: Horné Opatovce 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 09.03.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 



Nadobúdateľ: Mesto Ţiar nad Hronom, Štefana Moysesa č.46,  965 19 Ţiar nad Hronom 

IČO: 321 125 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Spoluvlastnícky podiel 4/8 z pozemku EKN parcela č.1029, orná pôda o celkovej výmere 975 m
2
,  

 

Kat. územie: Horné Opatovce 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 09.03.2009 

Právny titul: Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 

Nadobúdateľ: Mesto Ţiar nad Hronom, Štefana Moysesa č. 46, 965 19 Ţiar nad Hronom 

IČO: 321 125 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.288/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 12.03.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Ing. Peter Snopko, r. Snopko 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.512/13 – ostatná plocha o celkovej výmere 151 m
2
, 

 Pozemok CKN parcela č.1791/31 – záhrada o celkovej výmere 13 m
2
. 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 12.03.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Mesto Ţiar nad Hronom, Štefana Moysesa č.46,  965 19 Ţiar nad Hronom 

IČO: 321 125 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.1804/30 – záhrada o celkovej výmere 133 m
2
, 

 Pozemok CKN parcela č.1804/32 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 134 m
2
. 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 16.03.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: K – system, spol. s.r.o., 966 24 Kosorín 116 

IČO: 31 623 387 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok  CKN parcela č. 463/107 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 23.03.2009 

Právny titul: Zámenná zmluva 

Nadobúdateľ: Mgr. Viliam Kutenič, r. Kutenič v spoluvlastníckom podiele 1/3, 

          Mgr. Eliška Mamdániová, r. Kuteničová v spoluvlastníckom podiele 2/3. 

 

 



Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok  CKN parcela č. 463/106 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m
2
 , 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 23.03.2009 

Právny titul: Zámenná zmluva 

Nadobúdateľ: Mesto Ţiar nad Hronom, Štefana Moysesa č.46,  965 19 Ţiar nad Hronom 

IČO: 321 125 

 

 

Označenie nehnuteľností : 

 Pozemok CKN parcela č.522/10 – zastavaná plocha o výmere 46 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 14.05.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Mesto Ţiar nad Hronom, Štefana Moysesa č.46,  965 19 Ţiar nad Hronom 

IČO: 321 125 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.288/302 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 02.06.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Pavel Kollár, r. Kollár a manţ. Emília Kollárová, r. Tulisová 
 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 24 bytov v  bytovom dome súp.č. 509, vchod č. 19 na ul. M. Chrásteka v Ţiari nad Hronom, spolu so 

spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a pozemku CKN parc. č. 

700/3 a CKN parc. č. 700/97: 

byt 1-A, 1.poschodie – garsónka o ploche 24,60 m
2
 

byt 1-B, 1.poschodie – dvojizbový o ploche 37,55 m
2
 

byt 1-C, 1.poschodie – dvojizbový o ploche 37,90 m
2
 

byt 1-D, 1.poschodie – dvojizbový o ploche 36,85 m
2
 

byt 1-E, 1.poschodie – dvojizbový o ploche 36,90 m
2
 

byt 1-F, 1.poschodie – dvojizbový o ploche 37,85 m
2
 

byt 1-G, 1.poschodie – dvojizbový o ploche 37,25 m
2
 

byt 1-H, 1.poschodie – garsónka o ploche 32,40 m
2
 

byt 2-A, 2.poschodie – garsónka o ploche 23,50 m
2
 

byt 2-B, 2.poschodie – dvojizbový o ploche 37,20 m
2
 

byt 2-C, 2.poschodie – dvojizbový o ploche 37,90 m
2
 

byt 2-D, 2.poschodie – dvojizbový o ploche 36,85 m
2
 

byt 2-E, 2.poschodie – dvojizbový o ploche 36,90 m
2
 

byt 2-F, 2.poschodie – dvojizbový o ploche 37,80 m
2
 

byt 2-G, 2.poschodie – dvojizbový o ploche 37,25 m
2
 

byt 2-H, 2.poschodie – garsónka o ploche 30,50 m
2
 

byt 3-A, 3.poschodie – garsónka o ploche 23,50 m
2
 

byt 3-B, 3.poschodie – dvojizbový o ploche 37,20 m
2
 

byt 3-C, 3.poschodie – dvojizbový o ploche 37,90 m
2
 

byt 3-D, 3.poschodie – dvojizbový o ploche 36,85 m
2
 

byt 3-E, 3.poschodie – dvojizbový o ploche 36,90 m
2
 

byt 3-F, 3.poschodie – dvojizbový o ploche 37,80 m
2
 

byt 3-G, 3.poschodie – dvojizbový o ploche 37,25 m
2
 

byt 3-H, 3.poschodie – garsónka o ploche 30,50 m
2
 



 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 08.06.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Mesto Ţiar nad Hronom, Štefana Moysesa č.46,  965 19 Ţiar nad Hronom 

IČO: 321 125 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.1659/28 – ostatná plocha o výmere 221 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 02.06.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: CNM, s r.o. , A. Dubčeka 43/40, 965 01 Ţiar nad Hronom 

IČO: 36 055 671 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Stavba – detské jasle so súpisným číslom 561, postavená na pozemku CKN parcela č.700/45 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 03.06.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: REMESLO stav, s r.o., Priemyselná 12, 965 01  Ţiar nad Hronom 

IČO: 36 057 088  

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č. 288/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m
2
 , 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 20.07.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Štefan Šajben r. Šajben 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.288/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m
2
 , 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 20.07.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Terézia Maruniaková, r. Rendlová 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.288/280 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 20.07.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Eva Jokanovičová, r. Libová 

 

 



Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.288/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 27.07.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Henrich Taferner, r. Taferner 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.288/198 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 05.08.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Alena Patschová, r. Farková 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.288/283 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m
2
, 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 07.08.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Karel Bouda, r. Bouda a manţ. Blaţena Boudová, r. Sklenková 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.288/291 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 11.08.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Mgr. Alţbeta Baníková, r. Geletová 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č. 288/266 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m
2
 , 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 18.08.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Ing. Ján Kulhánek, r. Kulhánek 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č. 288/83 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 18.08.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Emília Mesárošová, r. Ciglanová 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.288/164 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m
2
, 



 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 19.08.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: GRREI, s.r.o., Sládkovičova 16/59, 965 01 Ţiar nad Hronom 

IČO: 36 625 906  

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.122/55 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m
2
, 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 11.08.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Jozef Líška, rod. Líška, v spoluvlastníckom podiele 1/3,  

                Ján Líška, rod. Líška, v spoluvlastníckom podiele 1/3,  

                Anna Majerská, rod. Líšková, v spoluvlastníckom podiele 1/3. 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.122/56 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 111 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 11.08.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Mária Gregorová, rod. Gregorová, v spoluvlastníckom podiele 1/3,  

                Blaţena Gregorová, rod. Gregorová, v spoluvlastníckom podiele 1/3,  

                Ing. František Gregor, rod. Gregor, v spoluvlastníckom podiele 1/3. 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.122/57 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 11.08.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Ing. Marián Martinský, rod. Martinský, CSc. a  Jana Martinská, rod. Šebestianová 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.122/58 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 11.08.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Anna Fedáková, r. Filúsová 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č. 702/83 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m
2
 , 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 24.09.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Ing. Branislav Vaš, r.Vaš 

 

 



Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.702/315 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 24.09.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Ján Téglás, r. Téglás 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.710/30 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 341 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 30.10.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Mesto Ţiar nad Hronom, Štefana Moysesa č. 46,  965 19 Ţiar nad Hronom 

IČO: 321 125 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č. 288/227 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 04.12.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Ing. Stanislav Repiský, r. Repiský 

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.122/59 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 18.12.2009 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Anna Fedáková, r. Filúsová 
 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.719/20 – zastavaná plocha o celkovej výmere 67  m
2
, 

 Pozemok CKN parcela č.719/21 – zastavaná plocha o celkovej výmere 14 m
2
, 

 Pozemok CKN parcela č.719/5 – zastavaná plocha o celkovej výmere 20 m
2
,
 

 Pozemok CKN parcela č.719/6 – zastavaná plocha o celkovej výmere 30 m
2
,
 

 Pozemok CKN parcela č.719/22 – zastavaná plocha o celkovej výmere 30 m
2
 
 

 Pozemok CKN parcelu č.719/15 – zastavaná plocha o celkovej výmere 1 m
2
   

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 

Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 05.01.2010 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: GASTRO SK, s.r.o., SNP 128, 965 01  Ţiar nad Hronom  

IČO : 36 045 152  

 

 

Označenie nehnuteľnosti : 

 Pozemok CKN parcela č.345 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m
2
, 

 

Kat. územie: Ţiar nad Hronom 



Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 22.01.2010 

Právny titul: Kúpna zmluva 

Nadobúdateľ: Ján Ţiak, rod. Ţiak, v spoluvlastníckom podiele 1/2,  

                       Marta Ţiaková, rod. Sklenková, v spoluvlastníckom podiele 1/2, 


