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. 16/2019
na prevod
 časť pozemku parc. číslo C KN 5571/1, o celkovej výmere 8790 m2, zastavaná plocha a
nádvorie, z ktorého sa po zameraní geometrickým plánom oddelí cca 25 m2.
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.
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 kupujúceho Ing. Daniel Škreňo, bytom Ľ. Štúra
1595/19, 969 01 Banská Štiavnica, 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. D. Škreňo je podľa LV č. 3507, spoluvlastníkom pozemku parc. č. C KN 4564/4,
v k. ú. Banská Štiavnica, Ulica Ľ. Štúra.
Kupujúci má záujem o odkúpenie časti pozemku parc. č. C KN 5571/1 ktorá je priľahlá
k pozemku v jeho vlastníctve a k rodinnému domu vo vlastníctve jeho rodičov. Dôvodom
prevodu pozemku je osadenie vstupnej brány k pozemku a usporiadanie časti už zabratého
pozemku.
Jedná sa o časť pozemku, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia Ul. Ľ. Štúra. Podľa
vyjadrenia cestného správneho orgánu prevod záujmovej časti pozemku neobmedzí
prejazdnosť komunikácie ani jej ochranné pásmo.
Pre Mesto Banská Štiavnica je táto časť pozemku prebytočným majetkom.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 53/2019 zo dňa: 21.3.2019.
Banská Štiavnica, 27.3.2019
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