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. 12/2018
1. v súlade s § 9a odst. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, na priamy prevod časti pozemku o výmere cca 9 m2, ktorá bude
odčlenená porealizačným geometrickým plánom z pôvodného pozemku parc. č. E KN
2108/3 o celkovej výmere 63160 m2, TTP . Jedná sa o prevod časti pozemku na ktorom sa
bude nachádzať elektroenergetické zariadenie – jednostĺpcová trafostanica do 400 kVA
s osadením transformátora 100 kVA, ktorá bude vybudovaná v rámci stavby „11421 –
Banská Štiavnica – Ľuptákovci – zahustenie novej DTS“ . Skutočná výmera pozemku
bude zameraná po realizácii stavby porealizačným geometrickým plánom.
Pozemok je vedený v KN Okresného úradu v Banskej Štiavnici, odboru katastrálneho na LV č.
3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica.
2. spôsob prevodu majetku uvedeného pod bodom A. 1. tohto uznesenia a to podľa §-u 9a
odst. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa, za kúpnu cenu stanovenú
znaleckým posudkom. Do doby prevodu pozemku bude s budúcim kupujúcim,
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve.
3. dôvod priameho prevodu spôsobom uvedeným v § 9a odst. 8 písm. e) Zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. zastúpená spoločnosťou ENData, s. r. o.,
Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, požiadala o prevod časti pozemku parc. č. E KN
2108/3 v k. ú. Banská Štiavnica, na ktorom bude postavená jednostĺpcová trafostanica do
400 kVA s osadením transformátora 100 kVA, v rámci stavby „11421 – Banská Štiavnica
– Ľuptákovci – zahustenie novej DTS“. Jedná sa o prevod pozemku vo verejnom záujme,
ktorý bude zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. Stavbu je nutné realizovať na
základe skutočnosti, že v danej lokalite bola zistená nekvalita dodávky elektrickej energie.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 52/2018 zo dňa:
25.4.2018.
Banská Štiavnica, 2.5.2018
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