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. 15/2019
na prevod
 časti pozemku parc. číslo E KN 5428/2, o celkovej výmere 3363 m2, orná pôda, z ktorého
sa po zameraní geometrickým plánom oddelí cca 800 m2.
 časti pozemku parc. číslo E KN 5427/2, o celkovej výmere 455 m2, trvalý trávnatý porast,
z ktorého sa po zameraní geometrickým plánom oddelí cca 30 m2.
Pozemky sú vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, na LV č. 3076, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú.
Banská Štiavnica, v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti.
1. spôsob prevodu 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 kupujúcich Ing. Ľubomíra Polónyho a Mgr. Irenu
Polónyovú, obidvaja bytom Martina Benku 1270/6, 969 01 Banská Štiavnica, do BSM, za
kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
2. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení :
Kupujúci Ing. Ľubomír Polóny a Mgr. Irena Polónyová sú podľa LV č. 5912, vlastníkmi
rodinného domu súp. č. 1270 postavenom na pozemku parc. č. C KN 1241, v k. ú. Banská
Štiavnica, Ulica Martina Benku 1270/6.
Kupujúci majú záujem o odkúpenie častí pozemkov parc. č. E KN 5428/2 parc. č. E KN
5427/2, ktoré sú priľahlým pozemkom k ich rodinnému domu, tvoria prístupovú cestu, časť
dvora a priľahlej záhrady k rodinnému domu a ktoré dlhodobo užívajú.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 54/2019 zo dňa: 21.3.2019.
Banská Štiavnica, 27.3.2019
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