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. 10/2019
1. zámer na prenájom pozemku parc. č. C KN 131/1 o výmere 425 m2 záhrada v k. ú. Banky
Pozemok je vedený v KN Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č.
1137, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banky.
2. spôsob prenájmu majetku uvedeného pod bodom A. 1 tohto uznesenia, a to podľa § 9a, odst.
9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
priľahlej plochy k stavbe nájomcov, pre nájomcov Ivan Macko s manželkou Janou
Mackovou, M. Benku 2944/84, 901 01 Malacky, s ročným nájomným stanoveným dohodou
v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol
zverený Mestu Banská Štiavnica vo výške 0,10 €/m2, na dobu neurčitú, s účinnosťou od
1.1.2019, s účelom využitia časti pozemku pod stavbou a pre zriadenie prídomovej záhradky.
3. Dôvod navrhovaného prenájmu spôsobom uvedeným v §9a, odst. 9, písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení :
Ivan Macko s manželkou na základe tej skutočnosti, že v júli 2018 odkúpili rodinný dom súp.
č. 26 v k. ú. Banky, požiadali o prechod nájmu pozemku parc. č. C KN 131/1 v k. ú. Banky,
ktorý viac ako 15 rokov na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s Mestom Banská Štiavnica
užíval predchádzajúci vlastník rodinného domu. Predchádzajúci vlastník rod. domu súp. č. 26
na základe platnej nájomnej zmluvy uhradil nájomné za rok 2018 v plnej výške, preto bolo so
zainteresovanými stranami dohodnuté, že nová nájomná zmluva bude uzatvorená od 1.1.2019.
S pôvodným nájomcom bola uzatvorená dohoda o ukončení nájmu k 31.12.2018.
Zámer na prenájom citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 10/2019 zo dňa:
6.2.2019.
Banská Štiavnica, 20.2.2019
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