Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

Mesto svetového dedičstva

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.,
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:
ZÁMER MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA č. 6/2018
1. zámer na priamy odpredaj majetku Mesta Banská Štiavnica
 pozemok parc. číslo C KN 859/1, o výmere 192 m2, záhrada, ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom č. 36035521-06/2018 zo dňa 31.1.2018, odčlenením dielu 1 o výmere
20 m2 z pôvodnej E KN parc. č. 6509 o celkovej výmere 3038 m2 ostatné plochy a dielu 2
o výmere 172 m2 z pôvodnej E KN parc. č. 5561 o celkovej výmere 314 m2 záhrada
 pozemok parc. číslo C KN 5681/2, o výmere 53 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol
vytvorený geometrickým plánom č. 36035521-06/2018 zo dňa 31.1.2018, odčlenením dielu
3 o výmere 12 m2 z pôvodnej E KN parc. č. 5561 o celkovej výmere 314 m2 zastavané
plochy a nádvoria a dielu 5 o výmere 41 m2 z pôvodnej E KN parc. č. 5587/27 o celkovej
výmere 1735 m2 ostatné plochy
 pozemok parc. číslo C KN 5681/3, o výmere 8 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol
vytvorený geometrickým plánom č. 36035521-06/2018 zo dňa 31.1.2018, odčlenením dielu
4 o výmere 8 m2 z pôvodnej E KN parc. č. 5587/27 o celkovej výmere 1735 m2 ostatné
plochy
Pozemky sú vedené v KN Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č.
3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, pre vlastníka
Mesto Banská Štiavnica pod B1 v celosti.
2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A. 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a, odst.
8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa, pre kupujúcich Mgr. Lucia Potančoková s manželom
Vladimírom Potančokom, Na Zigmund šachtu 562/12, 969 01 Banská Štiavnica, za kúpnu cenu
stanovenú znaleckým posudkom.
3. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst. 8, písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení :
Kupujúci, Mgr. Lucia Potančoková s manželom, požiadali o odpredaj časti pozemkov, ktoré sú
priľahlé k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, vedeným v KN na LV č. 3496 ako rodinný dom
súp. č. 276 postavený na pozemku parc. č. C KN 857/1 a pozemkov parc. č. 857/3 a 858/2
Dôvodom pre kúpu pozemkov je usporiadanie pozemku pod stavbou rodinného domu, vstupu
k rodinnému domu a scelenie priľahlej záhrady na úrovni skutočného záberu, tak ako je
v súčasnosti oplotená. Predmetné nehnuteľnosti žiadatelia užívajú v dobrej viere od roku 2005
tak, ako sa nachádzali v čase keď ich nadobudli do svojho vlastníctva.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 51/2018 zo dňa:
25.4.2018.
Banská Štiavnica, 27.4.2018
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