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. 20/2018
1. zámer na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica
 časti pozemku parc. číslo C KN 4795/1, o celkovej výmere 360 m2, záhrada, ktorej
sa geometrickým plánom odčlení cca 21 m2
 pozemku parc. číslo C KN 4795/2, o výmere 56 m2, záhrada
pozemky sú vedené v KN Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č.
1, pod B1 v celosti, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica,
pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce
a v Ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica,
2. spôsob prevodu 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 kupujúceho Roman Rückschloss a manželka Eleonóra
Rückschlossová, Ulica Dr. Imricha Tótha 1551/7, 969 01 Banská Štiavnica, do BSM, za kúpnu
cenu stanovenú znaleckým posudkom, s podmienkou, že kupujúci pred podpisom kúpnej
zmluvy uhradia aj nájomné za užívanie pozemku za tri roky spätne.
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 Roman Rückschloss s manželkou požiadali o prevod pozemkov podľa bodu A.1 tohto
uznesenia, ktorý je priľahlým pozemkom k pozemku parc. č. C KN 4764/2, ktorý je vo
vlastníctve manželov a je priľahlou záhradou k rodinnému domu súp. č. 1551 postavenom na
pozemku parc. č C KN 4764/2. Predmetnú plochu využívajú v domnienke že daná plocha je
v ich vlastníctve od r. 1998. Plochu žiadateľ vyčistil od nelegálne uloženého odpadu a oplotil,
aby zamedzil ďalšiemu hromadeniu odpadu. Až pri zameriavaní rodinného domu v roku 2018
žiadatelia zistili, že predmetná plocha nie je ich vlastníctvom.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 112/2018 zo dňa: 22.8.2018.
Banská Štiavnica, 30.8.2018
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