
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 43 , 4. posch. ul. 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 zastavaná plocha o výmere 925 m2, o veľkosti 
7445/297535 
 
2. právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 16/2017 
 
3. dátum prevodu: 27.12.2017 
 
4. identifikácia nadobúdateľa: Ing. Lenka Katinová, rod. Capáková a Branislav Karina,   
rod. Katina, trvalé bydlisko: Pod sekvojou 1343/43, Nová Baňa 
_________________________________________________________________________________ 

1. označenie veci: byt č. 1, číslo vchodu 43 , 1. posch. ul. 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 zastavaná plocha o výmere 925 m2, o veľkosti 
7452/297535 
 
2. právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 17/2017 
 
3. dátum prevodu: 27.12.2017 
 
4. identifikácia nadobúdateľa: Milan Tencer, rod. Tencer, trvalé bydlisko:                                         
Pod sekvojou 1343/43, Nová Baňa 
 
 
1. označenie veci: byt č. 8, číslo vchodu 41 , 4. posch. ul. 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 zastavaná plocha o výmere 925 m2, o veľkosti 
7441/297535 
 
2. právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 18/2017 
 
3. dátum prevodu: 27.12.2017 
 
4. identifikácia nadobúdateľa: Mgr. Alla Banacká, rod. Sobčuková a Ing. Jurij Banackyj, 
rod. Banackyj, trvalé bydlisko: Pod sekvojou 1343/41, Nová Baňa 
___________________________________________________________________________ 
 
1. označenie veci: byt č. 6, číslo vchodu 41 , 3. posch. ul. 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 zastavaná plocha o výmere 925 m2, o veľkosti 
7441/297535 
 
 



2. právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 19/2017 
 
3. dátum prevodu: 27.12.2017 
 
4. identifikácia nadobúdateľa: Iryna Horbova, rod. Ščerbij, trvalé bydlisko:                                         
Pod sekvojou 1343/41, Nová Baňa 
 
 

1. označenie veci: byt č. 2, číslo vchodu 41 , 1. posch. ul. 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 zastavaná plocha o výmere 925 m2, o veľkosti 
7434/297535 
 
2. právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 20/2017 
 
3. dátum prevodu: 27.12.2017 
 
4. identifikácia nadobúdateľa: Anna Papežová, rod. Papežová, trvalé bydlisko:                                         
Pod sekvojou 1343/41, Nová Baňa 
 
 

1. označenie veci: byt č. 1, číslo vchodu 41 , 1. posch. ul. 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 zastavaná plocha o výmere 925 m2, o veľkosti 
7434/297535 
 
2. právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 21/2017 
 
3. dátum prevodu: 27.12.2017 
 
4. identifikácia nadobúdateľa: Ing. Valerij Meľnik, rod. Meľnik a Ing. Natália Meľniková, 
rod. Turko, trvalé bydlisko: Pod sekvojou 1343/41, Nová Baňa 
 
 

1. označenie veci: byt č. 6, číslo vchodu 37 , 3. posch. ul. 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 zastavaná plocha o výmere 925 m2, o veľkosti 
7441/297535 
 
2. právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 22/2017 
 
3. dátum prevodu: 27.12.2017 
 
4. identifikácia nadobúdateľa: Vladimír Ličko, rod. Ličko a Margarita Ličková,                      
rod. Žuková, trvalé bydlisko: Pod sekvojou 1343/37, Nová Baňa 
 
 



1. označenie veci: byt č. 13, číslo vchodu 33 , 5. posch. ul. 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 zastavaná plocha o výmere 400 m2, o veľkosti 
6386/148339 
 
2. právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 23/2017 
 
3. dátum prevodu: 27.12.2017 
 
4. identifikácia nadobúdateľa: Magdaléna Szalayová, rod. Tužinská, trvalé bydlisko:                                         
Pod sekvojou 1379/33, Nová Baňa 
 
 

1. označenie veci: byt č. 2, číslo vchodu 33 , 1. posch. ul. 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 zastavaná plocha o výmere 400 m2, o veľkosti 
5066/148339 
 
2. právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 24/2017 
 
3. dátum prevodu: 27.12.2017 
 
4. identifikácia nadobúdateľa: Štefan Polc, rod. Polc a Adriana Polcová, rod. Kocianová, 
trvalé bydlisko: Pod sekvojou 1379/33, Nová Baňa 
 
 
1. označenie veci: byt č. 10, číslo vchodu 31 , 5. posch. ul. 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 zastavaná plocha o výmere 400 m2, o veľkosti 
5569/148339 
 
2. právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 25/2017 
 
3. dátum prevodu: 27.12.2017 
 
4. identifikácia nadobúdateľa: Ing. Erika Struhárová, rod. Tencerová a Viliam Struhár,             
rod. Struhár, trvalé bydlisko: Pod sekvojou 1379/31, Nová Baňa 
 
 
1. označenie veci: byt č. 8, číslo vchodu 45 , 4. posch. ul. 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 zastavaná plocha o výmere 925 m2, o veľkosti 
7452/297535 
 
2. právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 26/2017 
 
3. dátum prevodu: 27.12.2017 
 



4. identifikácia nadobúdateľa: Marta Štubňová, rod. Suchá, trvalé bydlisko:                                         
Pod sekvojou 1343/45, Nová Baňa 
 
 
1. označenie veci: byt č. 5, číslo vchodu 37 , 3. posch. ul. 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 zastavaná plocha o výmere 925 m2, o veľkosti 
7441/297535 
 
2. právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 27/2017 
 
3. dátum prevodu: 27.12.2017 
 
4. identifikácia nadobúdateľa: Svetlana Bezkorovajná, rod. Figurová, trvalé bydlisko:                                         
Pod sekvojou 1343/37, Nová Baňa 
 
 

1. označenie veci: byt č. 10, číslo vchodu 33 , 4. posch. ul. 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 zastavaná plocha o výmere 400 m2, o veľkosti 
4110/148339 
 
2. právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 28/2017 
 
3. dátum prevodu: 27.12.2017 
 
4. identifikácia nadobúdateľa: Elena Šebeňová, rod. Tužinská, trvalé bydlisko:                                         
Hviezdoslavova 284/46, 965 01  Žiar nad Hronom 
 
 

 
 

 

 


