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. 12/2019
1. na zámenu majetku Mesta Banská Štiavnica
Usporiadanie sa uskutoční zámennou zmluvou nasledovne:
- do vlastníctva mesta Banská Štiavnica sa prevedie
a) pozemok parc. č. 1692/1 o výmere 123 m2, zastavaná plocha a nádvorie v spoluvlastníckom
podiele 2/8
b) pozemok parc. č. 1692/2 o výmere 136 m2, zastavaná plocha a nádvorie v spoluvlastníckom
podiele 2/8
- do vlastníctva MUDr. Evy Luptákovej a Mgr. Jany Pavlišovej, rod. Luptákovej sa každej
v spoluvlastníckom podiele 1/2 prevedie
a) pozemok parc. č. C KN 6696/1 o výmere 96 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol
vytvorený geometrickým plánom č. 36035521-6/2019, úradne overeným Okresným úradom
Banská Štiavnica, katastrálny odbor dňa 25.1.2019 po d č. G1-8/2019, odčlenením
z pôvodnej parc. č. C KN 6696 o celkovej výmere 101 m2 zastavaná plocha a nádvorie.
2. spôsob prevodu majetku uvedeného v bode A.1. tohto uznesenia podľa § 9a, odst. 8, písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného
zreteľa formou zámeny
3. dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991
Zb., o majetku obcí v platnom znení:
MUDr. Eva Luptáková s dcérou Mgr. Janou Pavlišovou, rod. Luptákovou, prostredníctvom
právneho zástupcu JUDr. Rudolfa Fajbíka, požiadali o zámenu pozemkov tak ako je vyššie uvedené
z dôvodu, že pozemok parc. č. 6696/1 bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve
vedenými v KN na LV 3004 a LV 1888 v k. ú. Banská Štiavnica a tvorí prístupovú a priľahlú
plochu k ich rekreačnej chate. Na zámenu mestu ponúkli svoj spoluvlastnícky podiel na pozemkoch
parc. č C KN 1692/1 a C KN 1692/2, ktoré svojou polohou zasahujú do verejného priestranstva a
miestnych komunikácií Ulica dolná a Ulica zvonová. Zámenou Mesto Banská Štiavnica získa
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch pod verejným priestranstvom a miestnymi komunikáciami
a žiadateľky získajú pozemok bezprostredne priľahlý k rekreačnej chate. Zámena pozemku je
prospešná pre obidve strany
Mesto Banská Štiavnica predmetný pozemok nepotrebuje a pre mesto je pozemok prebytočným
majetkom.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 57/2019 zo dňa: 21.3.2019.
Banská Štiavnica, 27.3.2019
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