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. 10/2018
1. zámer na priamy odpredaj majetku Mesta Banská Štiavnica
 časť pozemku parc. číslo E KN 6417, o celkovej výmere 134 m2, ostatná plocha z ktorej sa
geometrickým plánom odčlení cca 90 m2
 časť pozemku parc. číslo E KN 4751/3, o celkovej výmere 8428 m2, TTP z ktorej sa
geometrickým plánom odčlení cca 10 m2
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 kupujúcu MUDr. Katarína Višňovská Ul. SNP 36, 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 :
Kupujúca MUDr. Katarína Višňovská ako vlastníčka rodinného domu súp. č. 430 postaveného
na pozemku parc. č. C KN 2585 ( Ul. P. Kyrmezera č. 2) a záhrady, parc. č. 2588 ktoré sú
vedené v KN pre k. ú. Banská Štiavnica na LV č. 6438, požiadala o odpredaj časti pozemkov,
ktoré sú priľahlé k nehnuteľnostiam v jej vlastníctve. Dôvodom pre kúpu pozemkov je
plánovaná rekonštrukcia rodinného domu , ktorý stojí na hranici pozemku parc. č. 6417 a
prevodom priľahlých pozemkov sa pre kupujúcu vyrieši prístup k severozápadnej strane
rodinného domu a tiež prístup k nehnuteľnostiam z hornej strany. Predmetné pozemky sú
v súčasnej dobe zarastené a nevyužívajú sa pre verejné účely.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 49/2018 zo dňa:
25.4.2018.
Banská Štiavnica, 2.5.2018
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