
 

Prevod alebo prechod majetku TU vo Zvolene  
do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci  

 
za rok 2015 

 
(zverejňovaný v zmysle § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – týka 
sa nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej 
nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy) 
 
 
 
 
Prevod č. 1 
Označenie veci: Sušička reziva KVT 1600 
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 29. 4. 2015 
Právny titul: predaj na základe faktúry  
Informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento 
majetok do vlastníctva: 
 Obchodné meno: ROVEN s.r.o.  
 Sídlo: Krivec 402, 962 05 Hriňová  
   IČO: 31559735  
 
 
 
Prevod č. 2 
Označenie veci: Motorové vozidlo  Mitsubishi L 200  
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 13. 5. 2015 
Právny titul: Kúpna zmluva 
Informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento 
majetok do vlastníctva: 
 Meno a priezvisko: Karol Varga  
 Adresa pobytu: Farná 601, 935 66 Farná  
    
 
 
 
Prevod č. 3 
Označenie veci: Motorové vozidlo Škoda Felicia  
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 28. 4. 2015 
Právny titul: Kúpna zmluva 
Informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento 
majetok do vlastníctva: 
 Obchodné meno: STRECHY – PD s.r.o.  
                     Sídlo: Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza   
   IČO: 47229276  
 
  
    

 
 
 



Prevod č. 4 
Označenie veci: Štvorstranná fréza FWC 50.2 
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 7. 5. 2015 
Právny titul: predaj na základe faktúry  
Informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento 
majetok do vlastníctva: 
 Meno a priezvisko: Ivan Gibala  
 Adresa pobytu: Čierny Potok 27, 980 31 Hodejov     

 

 

 
Prevod č. 5 
Označenie veci: Omietacia píla OP-450/1 
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 21. 5. 2015 
Právny titul: predaj na základe faktúry 
Informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento 
majetok do vlastníctva: 
 Meno a priezvisko: Ivan Gibala  
 Adresa pobytu: Čierny Potok 27, 980 31 Hodejov     

 

 

 

 

 

 

 


