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. 14/2019
1. na prevod pozemku parc. číslo C KN 2825/3, o výmere 539 m2, ovocný sad, ktorý bol
geometrickým plánom č. 34544011-135/2018 overeným Okresným úradom odborom
katastrálnym dňa 6.11.2018 pod č. G1-266/2018 odčlenený z pôvodnej parc. č. C KN 2825,
o výmere celkom 3772 m2, ovocný sad.
Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, na LV č. 1, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská
Štiavnica, v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1.
2. spôsob prevodu majetku uvedeného pod bodom 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 kupujúcich Vladimír Poprac a manželka
Petronela Popracová, obidvaja bytom Hutnícka 1, 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 :
Kupujúci V. Poprac s manželkou sú podľa LV č. 4273, spoluvlastníkmi priľahlého pozemku
parc. č. C KN 2827 a bytového domu súp. č. 74 postaveného na pozemku parc. č. C KN 2826 ,
v k. ú. Banská Štiavnica, Ulica A. Pecha.
Kupujúci majú záujem o odkúpenie pozemku parc. č. C KN 2825/3 ktorá je priľahlá k ich
záhrade a pôvodne bola využívaná nájomníkmi bytového domu. Na časti pozemku sa
nachádzajú torzá drevených stavieb, ktoré v minulosti slúžili na chov domácich zvierat
a skladové priestory. Pozemok je neudržiavaný, značne zaburinený a sú tu hniezda živočíšnych
škodcov. Zámerom žiadateľov je tento pozemok vyčistiť a pričleniť k svojej záhrade.
Mesto Banská Štiavnica predmetný pozemok nepotrebuje a pre mesto je pozemok prebytočným
majetkom.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 55/2019 zo dňa: 21.3.2019.
Banská Štiavnica, 27.3.2019
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