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. 7/2019
1. zámer na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica
 pozemku parc. číslo E KN 2645/13, TTP o výmere 26 m2
 pozemku parc. číslo E KN 2645/49, TTP o výmere 218 m2
Pozemky sú vedené v KN Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č.
3076, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, pre
vlastníka Mesto Banská Štiavnica.
2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A. 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a, ods. 8,
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa, pre kupujúceho Ing. Jaroslav Krnáč, Mochovská 2995/8,
934 05 Levice, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
3. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení :
Kupujúci zastúpený na základe plnej moci advokátskou kanceláriou MARENČÍKOVÁ
advokát, s. r. o., zastúpený JUDr. Ing. Janou Marenčíkovou, LLM, požiadal o odkúpenie
pozemkov bezprostredne susediacich so záhradou parc. č. C KN 5968/1 v jeho osobnom
vlastníctve, s ktorou tieto záujmové pozemky tvoria jeden funkčný celok. Predmetné
nehnuteľnosti plánuje využívať na rekreáciu a v budúcnosti aj na stavbu rekreačnej chaty.
Pozemky z južnej strany susedia s lesným pozemkom vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica a
pre vlastníka sú nevyužiteľné. Pre Mesto Banská Štiavnica sú pozemky prebytočným
majetkom.

Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 24/2019 zo dňa: 6.2.2019.
Banská Štiavnica, 20.2.2019
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