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. 11/2020
1. na prevod
 časti pozemku parc. č. E KN 4221/7 o výmere 7700 m2, lesný pozemok, ( v registri C
KN ako parc. č. 1061, záhrada) z ktorého sa geometrickým plánom odčlení cca 500 m2.
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 Vladimír Halaj, bytom Banská Hodruša 619, 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 má záujem o odkúpenie časti pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom parc.
č. E KN 3856/1 záhrada k rodinnému domu súp. č. 1185 vedenom na LV 354, v k. ú. Banská
Hodruša, ktorého je kupujúci spoluvlastníkom v podiele 1/3. Na uvedenom pozemku sa
nachádza stavba bez súpisného čísla, ktorú postavili ešte rodičia kupujúceho. Podieloví
spoluvlastníci vedení na LV 354 písomne potvrdili súhlas s prevodom pozemku v prospech
kupujúceho. Kúpou pozemku chce kupujúci zosúladiť stav právny so skutočným stavom.
Pre Mesto Banská Štiavnica je táto časť pozemku nevyužiteľným a prebytočným majetkom.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 22/2020 zo dňa: 19.02.2020.
Banská Štiavnica, 4.3.2020
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