
Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad, I. lo mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 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 Zlaté Moravce zastúpené primátorom Ing. Petrom Lednárom, CSc. zverejňuje 
v zmysle § 5 ods. 6 zákona Č . 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám a 
o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni 
neskorších predpisov, ktorý znie: 

§ 5 Povinné zvere;ňovanie 
. (6) Povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a 
nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok 
minimálnej mzdy vo vlastnictve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného 
celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná osoba pre viedla do vlastníctva alebo 
ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo 
prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných 
identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu 
a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, 
b) adresa pobytu alebo sídlo, 
c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa . " 
nasledovné informácie: 
Označenie nehnutel'ností: 

Pozemok registra .C" KN, parcelné čislo 2457/64, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 19 m2

• 

Kúpna zmluva čislo MM-3954126610/2013 zo dňa 11.02.2014. 

Predávajúci: 
Mesto Zlaté Moravce, zastúpené pri tomto úkone primátorom 
Mesta Ing. Petrom lednárom, CSc. 
so sídlom: Ul. 1. mája Č . 2, 95301 Zlaté Moravce 
IČO : 00308676 
DiČ : 202 1058787 

Kupujúci : 
Rudolf Zaťko, 

Vklad povolený dňa 27.03.2014, právne účinky vkladu nastávajú dňa : 27.03.2014. 
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