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. 13/2019
1. zámer na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica
 pozemok parc. číslo C KN 5322/11, o výmere 147 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktorý
bol vytvorený geometrickým plánom č. 36035521-9/2019 zo dňa 04.02.2019 oddelením
z pôvodného pozemku parc. č. C KN 5322/1 o celkovej výmere 1 0019 m2, zastavané
plochy a nádvoria.
Pozemok je vedený v KN Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č.
1, 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 kupujúcu Iveta Ciglanová, Vysoká 60, 969 01 Banská
Štiavnica, 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 :
Iveta Ciglanová, na základe plnej moci zastúpená Vladimírom Slezákom, prom. práv.,
požiadala o prevod časti pozemku priľahlému k budove obchodu a služieb súp. č. 1813 v k. ú.
Banská Štiavnica, na sídl. Drieňová. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že k prevádzke mieni
pristaviť kuchyňu, nový obchodný priestor (cukráreň) a prislúchajúce obslužné a sociálne
priestory.
Mesto Banská Štiavnica predmetný pozemok nepotrebuje a pre mesto je pozemok prebytočným
majetkom.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 52/2019 zo dňa: 21.3.2019.
Banská Štiavnica, 27.3.2019
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