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. 30/2019
1. na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica
1. časť pozemku parc. číslo E KN 4340/4, o výmere 286 m2, TTP, z ktorej sa
geometrickým plánom vyčlení časť priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Ing. P.
Čidera s manželkou vo výmere cca 230 m2.
Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Žarnovici, katastrálny odbor,
na LV č. 1464, pod B1, pre okres Žarnovica, obec Hodruša - Hámre, k. ú. Banská Hodruša,
v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1.
2. 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. Peter Čider s manželkou Janou
Čiderovou, Veterná 2207/15, 920 01 Hlohovec, minimálne za kúpnu cenu stanovenú
znaleckým posudkom, do BSM.
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 sú vlastníkmi priľahlých nehnuteľností – hospodárska budova so súp. č. 198
evidovaná na LV 1207 v k. ú. Banská Hodruša, postavená na parcele č. E KN 9 – 4360/6,
s ktorými záujmový pozemok bezprostredne susedí. Pozemok je svahovitý, zarastený náletmi
a bráni riadnemu užívaniu nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov. Účelom kúpy je
rekultivácia a udržiavanie pozemku.
Mesto Banská Štiavnica túto časť pozemku v súčasnej dobe nevyužíva, pre Mesto je pozemok
prebytočným majetkom.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č.
26.8.2019.
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