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. 31/2019
na zámenu majetku medzi účastníkmi Mesto Banská Štiavnica na jednej strane a Ján Krátky na
strane druhej, takto:
- do vlastníctva mesta Banská Štiavnica sa prevedie
a.) kanalizácia vybudovaná na pozemku parc. č. C KN 3723/4 v k. ú. Banská Štiavnica „Predĺženie stoky z lokality Šobov s napojením na jestvujúcu kanalizáciu“ v hodnote
32 600,- €, ktorá bola stanovená ako všeobecná hodnota znaleckým posudkom.
- do vlastníctva Jána Krátkeho sa prevedie
a.) pozemok parc. č. C KN 4373/2, o celkovej výmere 5077 m2, trvalý trávny porast, v k. ú.
Banská Štiavnica, z ktorého sa geometrickým plánom odčlení časť pozemku súbežne
s Ulicou údolná, ako ochranné pásmo miestnej komunikácie
b.) pozemok parc. č. C KN 4373/3, o celkovej výmere 467 m2, trvalý trávny porast, v k. ú.
Banská Štiavnica, z ktorého sa geometrickým plánom odčlení časť pozemku súbežne
s Ulicou údolná, ako ochranné pásmo miestnej komunikácie v hodnote stanovenej
znaleckým posudkom s prípadným finančným doplatkom.
2. spôsob prevodu majetku uvedeného v bode A.1 podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa
formou zámeny nasledovne:
3. dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.,
o majetku obcí v platnom znení:
Ján Krátky na základe dohody s Mestom Banská Štiavnica, vybudoval časť kanalizácie,
ako predĺženie stoky z lokality Šobov s napojením na jestvujúcu kanalizáciu na Ulici Mierová na
svojom pozemku parc. č. C KN 3723/4 v k. ú. Banská Štiavnica. Kanalizáciu budoval na základe
dohody s Mestom Banská Štiavnica z dôvodu, že stoka z lokality Šobov voľne pretekala cez jeho
pozemok, s tým že hodnota kanalizácie bude kompenzovaná prevodom priľahlého pozemku v tejto
lokalite. Zámerom p. Krátkeho bolo vybudovanie čerpacej stanice PHM na Mierovej ulici.
K realizácii čerpacej stanice ani ku kompenzácii nákladov za vybodovanie kanalizácie však
nedošlo. Po prerokovaní niekoľkých alternatív kompenzácií nákladov za vybudovanú kanalizáciu p.
Krátky požiadal o prevod vyššie uvedených pozemkov.
1.

Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č.
26.8.2019.
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