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. 24/2019
1. zámer na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica
 pozemok parc. číslo C KN 5335/20, o výmere 156 m2, ostatná plocha, ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom č. 34544011-24/2019 zo dňa 14.03.2019, overeného Okresným
úradom Banská Štiavnica, odbor katastrálny dňa 26.3.2019, pod č. G1-68/2019, odčlenením
dielu 1 o výmere 156 m2 ostatná plocha z pôvodného pozemku parc. č. E KN 6869/8
o celkovej výmere 1 765 m2, trvalé trávne porasty, zastavané plochy a nádvoria.
Pozemok je vedený v KN Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č.
3076, 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 1. 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 Pavol Buzák, Sihoťská 408/34, 031 04 Liptovský
Mikuláš, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 2 340 € (15 €/m2) , čo je cena vyššie ako
cena stanovaná znaleckým posudkom č. 22/2019 zo dňa 13.4.2019, vyhotoveným znalcom
z odboru stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom vo výške 1 610,- € (10,33 €/m2).
3. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení :
Pavol Buzák, ako vlastník priľahlého pozemku parc. č. C KN 5372/10, vedeného v KN pre k.
ú. Banská Štiavnica na LV č. 5873, požiadal o kúpu pozemku parc. č. C KN 5335/20, ktorý je
priľahlým pozemkom k jeho záhrade, ktorú nadobudol kúpou v roku v r. 2018. Jedná sa
o pozemok, ktorý bol už za užívania predchádzajúceho vlastníka oplotený spolu s pozemkom
žiadateľa.
Mesto Banská Štiavnica predmetný pozemok nepotrebuje, nie sú na ňom navrhnuté žiadne
verejnoprospešné stavby a pre mesto je pozemok prebytočným majetkom.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 84/2019 zo dňa: 11.6.2019.
Banská Štiavnica, 3.7.2019
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