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. 11/2019
1. zámer na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica
 pozemku parc. číslo C KN 6902/1, o celkovej výmere 8042 m2 ostatná plocha, z ktorej
sa prenajme cca 4700 m2 – plocha ihriska na Suchom tajchu.
Pozemok je vedený 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 prenájmu majetku uvedeného pod bodom A. 1 tohto uznesenia, a to podľa § 9a, ods.
9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa, pre nájomcu Jozef Kotora, L. Svobodu 26, 969 01 Banská
Štiavnica, 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 10 Eur ročne, na dobu určitú 1 rok, s účelom využitia ako dočasné cvičisko pre psov
a s podmienkou, že v prípade, ak Mesto Banská Štiavnica bude dočasne potrebovať prenajatý
priestor vo verejnoprospešnom záujme napr. pre usporiadanie kultúrnych a športových akcií,
umiestnenie cirkusu, kolotočov, prezentačných akcií a pod., nájomca sa zaviaže priestor pre
tieto účely uvoľniť, zároveň nájomca bude prenajatý priestor udržiavať v čistote a kosením na
vlastné náklady a s podmienkou, že pozemok nebude zastavaný stavbou pevne spojenou so
zemou.
3. Dôvod navrhovaného prenájmu spôsobom uvedeným v §9a, odst. 9, písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení :
Jozef Kotora požiadal o prenájom časti vyššie uvedeného pozemku, ktorý je t. č. využívaný len
sporadicky pre kultúrno-športové akcie. Žiadateľ mieni pozemok využívať ako cvičisko pre
psov a canisterapiu. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetná činnosť nie je zisková a tento
pozemok je vzhľadom na svoju polohu vhodný pre vykonávanie tejto činnosti.
Mesto Banská Štiavnica predmetný pozemok nepotrebuje a pre mesto je pozemok prebytočným
majetkom.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 51/2019 zo dňa: 21.3.2019.
Banská Štiavnica, 27.3.2019
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