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. 1/2020
1. na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica
1. časť pozemku parc. číslo C KN 302/1, o celkovej výmere 2 093 m2, záhrada, z ktorej
sa geometrickým plánom odčlení prístupová komunikácia k pozemku parc. č. E KN
4174/2.
Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Žarnovici, katastrálny odbor,
na LV č. 1200,( 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 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 Radoslav Adamský, 966 61 Hodruša – Hámre, minimálne
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
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 na základe dohody o bezodplatnom užívaní majetku uzatvorenej medzi Mestom
Banská Štiavnica, Obcou Hodruša- Hámre a užívateľmi Radoslav Adamský a Miroslav Lámer,
zo dňa 16.5.1997 pozemok nepretržite užíva. Kupujúci pozemok na vlastné náklady zavozil
zeminou a zrekultivoval. Pozemok užíva ako záhradu a sad ovocných drevín a tiež pre chov
včelstiev. Pán Miroslav Lámer od pôvodnej žiadosti o prevod pozemku z roku 1997 odstúpil.
Mesto Banská Štiavnica pozemok dlhodobo nevyužíva, pre Mesto je pozemok prebytočným
majetkom.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 201/2019 zo dňa:
11.12.2019.
Banská Štiavnica, 7.1.2020
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