
Vchod 31 
 
Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č. 2, číslo vchodu 31 , 1. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1379, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/10 pod domom o veľkosti 6864/148339  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 6 p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Daniela Benčatová a manžel Peter trvalé bydlisko: Pod Sekvojou 
č. 1379/31, Nová Baňa 
 

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č. 3, číslo vchodu 31 , 2. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1379, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/10 pod domom o veľkosti 6994/148339  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 7 p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Peter Beťko  a manželka  Ing. Miroslava trvalé bydlisko: Pod 
Sekvojou č. 1379/31, Nová Baňa 
 

 

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č. 6, číslo vchodu 31 , 3. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1379, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/10 pod domom o veľkosti 7079/148339  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 8 p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Jozef Spurný a manželka  Miriam trvalé bydlisko: Pod Sekvojou 
č. 1379/31, Nová Baňa 
 

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č. 7, číslo vchodu 31 , 4. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1379, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/10 pod domom o veľkosti 7079/148339  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu : 9/p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Zdenko Debnár  a manželka  Jana trvalé bydlisko: Pod Sekvojou  
 
 



 
 
Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č. 9, číslo vchodu 31 , 5. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1379, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/10 pod domom o veľkosti 5639/148339  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 10 p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Drahoslava Bulíková  trvalé bydlisko: Pod Sekvojou č. 1379/31, 
Nová Baňa 
 

Vchod 33 

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č. 1, číslo vchodu 33 , 1. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1379, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/10 pod domom o veľkosti 4096/148339  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 11 p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Ing. Eva Zalaiová  trvalé bydlisko: Pod Sekvojou č. 1379/33, 
Nová Baňa 
 

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č. 3, číslo vchodu 33 , 1. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1379, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/10 pod domom o veľkosti 7836/148339  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 12 p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Peter Homola a manželka Iveta,  trvalé bydlisko: Pod Sekvojou 
č. 1379/33, Nová Baňa 
 

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č. 4, číslo vchodu 33 , 2. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1379, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/10 pod domom o veľkosti 4096/148339  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 13 p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Zuzana Rafajová  trvalé bydlisko: Pod Sekvojou č. 1379/33, 
Nová Baňa 
 



Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č. 7, číslo vchodu 33 , 3. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1379, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/10 pod domom o veľkosti 4096/148339  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 14 p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Ďatková Silvia  trvalé bydlisko: Pod Sekvojou č. 1379/33, Nová 
Baňa 
 

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č. 8, číslo vchodu 33 , 3. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1379, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/10 pod domom o veľkosti 5066/148339  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 15 p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Michal Pastier a manželka  Veronika trvalé bydlisko: Pod 
Sekvojou č. 1379/33, Nová Baňa 
 

 

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č. 9, číslo vchodu 33 , 3. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1379, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/10 pod domom o veľkosti 7850/148339  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 16 p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Ing. Čabiňak a manželka PaedDr. Nadežda  trvalé bydlisko: Pod 
Sekvojou č. 1379/33, Nová Baňa 
 

 
 
 
Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č.12, číslo vchodu 33 , 4. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1379, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/10 pod domom o veľkosti 7997/148339  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 17 p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Ing. Daniel Tužinský a manželka MUDr. Katarína   trvalé 
bydlisko: Pod Sekvojou č. 1379/33, Nová Baňa 



 
 
Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č.11, číslo vchodu 33 , 4. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1379, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/10 pod domom o veľkosti 5080/148339  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 19 p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Erika Katinová a manžel Anton    trvalé bydlisko: Pod Sekvojou 
č. 1379/33, Nová Baňa 
 
 
 
 
Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 
1. označenie veci: byt č.5, číslo vchodu 39 , 3. posch. Pod Sekvojou súp. č. 1343, Nová 
Baňa , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu , a pozemku 
C KN parcele č. 6320/8 pod domom o veľkosti 7434/297535  
2. právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 5 p/2015 
3. dátum prevodu: 1.12.2015 
4. identifikácia nadobúdateľa: Rusinčuk Nadežda    trvalé bydlisko: Pod Sekvojou č. 1343/39, 
Nová Baňa 
 
 

 

 

 

 

 


