trvale bytom Na Graniari 39, 974 01 Banská Bystrica, adresa

Mgr. Henrich Schindler,

na doruetrvaffle-í^í-aHka-KFáfo-7,--9^0i..Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
Ceskoslovenskej armády 26

974 01 Banská Bystrica

.

V Banskej Bystrici dña 23.10.2017

prilohy/fisty;

Ziadosf o zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva pol'nohospodárskeho pozemku
Ako splnomocneny zástupca Viery Mócikovej,
a Milana Dobrotu,

, Nadezdy Gondovej,

.

- spoluvlastníkov nehnutel'nosti som dña 23.10.2017 elektronicky

poziadal o zverejnenie ponuky pre odpiatny predaj pol'nohospodárskej pody na stránke Ministerstva
pódohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (vid' prííoha).

Tymto Vas v súlade s § 5 zákona c. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva pornohospodárskeho
pozemku a o zmene a doplneni niektorych zákonov ziadam o zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva
pornohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica, v ktorej sa pozemok nachádza.
Na úcely zverejnenia ponuky zasielam zákonom pozadované údaje:
1. Identifikacné údaje prevádzajúceho:
Viera Móciková, Ortútska cesta 80, 974 05 Maíachov, spoluvlastnícky podiel 1/4

Nadezda Gondová, Ortútska cesta 103, 974 05 Maíachov, spoluvlastnícky podiel 1/4
Milán Dobrota, Strázovská 6331/5, Banská Bystrica, spoluvlastnícky podiel 1/2
2. údaje o pol'nohospodárskom pozemku podPa údajovz katastra nehnutel'nosti:
- parcela reg. E-KN císlo 224 vo vymere 3157 m2, druh pozemku: Orna poda, umiestnenie pozemku:
2, pozemokje zapísany na LV c. 1782, k.ú. Podlavice, obec Banská Bystrica, Okres Banská Bystrica
3. informáciu o úcele pouzitia pol'nohospodárskeho pozemku podl'a územného plánu ohce alebo
územného plánu zóny:
- nieje rieseny územnym plánom obce, pozemokje urceny na póvodné vyuzitie

4. cena pozadovanú prevádzajúcim za m2 pol'nohospodárskeho pozemku:
-15€/m2
5. termín a adresu na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva pornohospodárskeho pozemku:

- záujemcovia z mesta Banská Bystrica a susednych obcí v termine od pozadovaného zverejnenia
24.10.2017

najneskór

do

9.11.2017

na

korespondencnú

adresu

splnomocneného

zástupcu

prevádzajúcich Mgr. Henrich Schindler, Janka KráPa 7, 974 01 Banská Bystrica
Pozadovany rozsah a cas zverejnenia ponuky je od 24.10.2017 do 09.11.2017. V súvislosti s vybavením
tohto podania ziadam o zaslanie písomnej informácie o dátume uverejnenia ponuky a case, po ktory
bola zverejnená, ktorú prosím o zaslanie na vyssie uvedenú

korespondencnú adresu

za úcelom

preukázania splnenia podmienok prevodu vlastníctva pol'nohospodárskeho pozemku v zmysle zákona
c. 140/2014 Z.z.
S pozdravom
Mgr. Hen

Prílohy:
- plná moc
- Potvrdenie o zverejnení

ÍVÍESTSKY ORAD
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvcscné dña:

24 0KT.2017

Zvescm; dña:

—4
poapis

'

/

Register zverejnovania ponúk prevodu vlastníctva pol'nohospodárs...

https://pozemky.mpsr.sk/estate/view/WWnb3wTbdNPRgLNfX8Ika.

Register zverejnovania ponúk prevodu
vlastníctva pol'nohospodárskeho
Úvod (/)

Vyhradávanie pozemkov (/estate/search/)

Vlozif pozemok (/estate/create/)
pozemky (/estate/publlshed/)

{/estáte/archive/)

Zverejnené

pOZeiTI kli

Archív pozemkov

Pomoc(/slte/help/)

Odhlásif {/simplesam[/module.php/core/aulhenticate.php?as=sp-prod&logout)

Úvod (!) » Pozemok » 27498

Náhl'ad pozemku c.27498
Pozemok bude zverejneny od dña dátumu zverejnenia ajeho detail bude pod zálozkou menú "Zverejnené pozemky"
Meno / obchodny názov

Milán Dobrota

vlastníka
Cielo lis tu vlastníctva
Register

Oíslo parcely
Obec
Katastrálne územle

Druh pódy

1782
E

224/
Banska Bystrica
Podlavice
Orna poda

Celková vymera m2

3 157.00

Ponúkaná vymera m2

3 157.00

Zverejneny do
V zastúpení

Cena za mz v €
Rozsah zverejnenia

08.11.2017

Ano
15,00
Susedné obce

Zmázat

Zoznam zverejnenípozemku
Zobrazenych 1-1 z celkovo 1 záznamov
Oíslo
zverejnenia

■12S87

Od kedy

Do kedy

2017-10-25

2017-11-09
00:00:00

00:00:00

Stupeñ

Cenazam2

zverejnenia

(€)

Susedné obce

15.00

Zobrazif f/nubllsh
MowJEdXRoIbrkNRXI EelF417SP7wOQGSJh7NKLBYYi:1 ak)

Copyright© 2017 Mlnlsterstvo pfidohospodárstva a rozvoja vidieka SR
V§etky prava vyhradené.
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Register zverejñovania ponúk prevodu vlastníctva pol'nohospodárs...

https://pozemky.mpsr.sk/estate/view/P6LEzWMQBp2QA-QKf7NI.

Register zverejñovania ponúk prevodu

vlastníctva poPnohospodárskeho
Üvod (/)

Vyhradávaníe pozemkov (/estate/search/)

Vlozit' pozemok (/estate/createf)
pozemky (/estate/published/)

(/estáte/archive/)

ZverejnGné

pOZeiTl kll

Archív pozemkov

Pomoc (feite/help/)

Odhlásit'(/simp[esaml/module.php/core/authentícate.php?as=sp-prod&togout)

Úvod Ifl» Pozemok » 27497

Náhl'ad pozemku c.27497
Pozemok bude zverejneny od dña dátumu zverejnenia a jeho detail bude pod zálozkou menú "Zverejnené pozemky"
Meno / obchodny názov

Nadezda Gondová

vlastníka
Clslo lístu vlastníctva
Register

Oíslo parcely
Obec
Katastráí ne ú zem i e
Druh pódy

1782
E

224/
Banská Bystrica
Pod I avi ce
Orna poda

Celkovávymeram2

3 157,00

Ponúkanáwymera m!

3 157,00

Zverejneny do

V zastú peni
Cenazam2v€
Rozsah zverejnenia

08.11.2017

Ana
15,00
Susedné obce

íiazat

Zoznam zverejnení pozemku
Zobrazenych 1-1 z celkovo 1 záznamov
Oíslo
zverejnenia
42SS6

Od kedy

Do kedy

2017-10-25

2017-11-09
00:00:00

00:00:00

S tupen

Cenazam2

zverejnenia

(€)

Susedné obce

15.00

Zobrazíf ítoublish

/view<2ewdr5IKkfZ1r)ZQaTUbY8oH>:EO[:m80Dcu2Ph1buaLGI)

Copyright© 2017 Mlnísterstvo pfidohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vsetky prava vyhradené.
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Registerzverejñovania ponúk prevodu vlastníctva pol'nohospodárs...

https://po2emky.mpsr.sk/estate/view/0GBuoW3NwWydvAPYwVR..

Registerzverejñovania ponúk prevodu
vlastníctva pol'nohospodárskeho
Úvod{/)

Vyhl'adávanie pozemkov(/estate/search/)

Vlozíf pozemok (/estate/create/)
pozemky (/estate/published/)

(/estáte/archive/)

Zverejnené

Archív pozemkov

Pomoc (/síte/helpí)

Odhlásif (/stmplesaml/module.php/core/authent¡cate.php?as=sp-prod&logout)

Úvod (/) » Pozemok » 27496

Náhl'ad pozemku c.27496
Pozemok bude zverejneny od dña dátumu zverejnenia a jeho detaü bude pod záloikou menú "Zverejnené pozemky"
Meno I obchodny názov

Viera Móciková

vlastnika
Císlo listu vlastnfctva
Register
Císlo parcely

Obec
Katastrálne územle
Druh pódy

1782
E
224/

Banská Bystrica
Podlavice
Omá p6da

Celkovávymeram2

3 157,00

Ponúkaná vymera m2

3 157.00

Zverejneny do

V lastúpení
Cenaza m2 v€
Rozsah zverejnenia

08.11.2017

Ano
15,00
Susedné obce

Zoznam zverejnení pozemku
Zobrazeny'ch 1-1 z celkovo 1 záznamov

Oíslo
zverejnenia

429S5

Od kedy

Do kedy

2017-10-25

2017-11-09
00:00:00

00:00:00

Stupeñ

Cenaza m2

zverejnenia

(g)

Susedné obce

15.00

\WH6Z2cRw7mvYt

Copyright © 2017 Mínisterstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR
VSetky prava vyhradené.

A TV/

