Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

Mesto svetového dedičstva

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:
ZÁMER MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA Č. 23 /2020
1. zámer na zámenu pozemkov medzi účastníkmi Mesto Banská Štiavnica na jednej strane a
Ing. Igor Ries s manželkou Ing. Julianou Riesovou na druhej strane takto:
Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom nehnuteľnosti:
 časť pozemku o výmere cca 16 m2, ktorá bude po zameraní odčlenená geometrickým
plánom z pozemku parc. č. C KN 3864/1, o výmere 1559 m2, ostatná plocha.
Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, na LV č. 1, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská
Štiavnica, v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1.
Ing. Igor Ries s manželkou Ing. Julianou Riesovou sú vlastníkmi nehnuteľnosti:
 časť pozemku o výmere cca 16 m2, ktorá bude po zameraní odčlenená geometrickým
plánom z pozemku par. č. E KN 1625/30, o výmere 32 m2, zastavaná plocha a nádvorie.
Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, na LV č. 827, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská
Štiavnica v prospech vlastníkov Ing. Igor Ries s manželkou Ing. Julianou Riesovou, podiel 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 a v súlade s Čl. III. odst. 4 pism. e) Zásad hospodárenia s
majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica formou zámeny
nasledovne:
 do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie:
- časť pozemku o výmere cca 16 m2, ktorá bude po zameraní odčlenená geometrickým
plánom z pozemku par. č. E KN 1625/30, o výmere 32 m2, zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, na LV č. 827, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská
Štiavnica v prospech vlastníkov Ing. Igor Ries s manželkou Ing. Julianou Riesovou, podiel 1/1.


do vlastníctva Ing. Igora Riesa s manželkou Ing. Julianou Riesovou sa prevedie:
- časť pozemku o výmere cca 16 m2, ktorá bude po zameraní odčlenená geometrickým
plánom z pozemku parc. č. C KN 3864/1, o výmere 1559 m2, ostatná plocha.
Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, na LV č. 1, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská
Štiavnica, v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1.
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3. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení :
Mesto Banská Štiavnica požiadalo z dôvodu rekonštrukcie a rozšírenia ulice
Mládežnícka o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve Ing. Igora Riesa s manželkou
Ing. Julianou Riesovou. Z dôvodu, že Ing. Igor Ries s manželkou využívajú pozemok na
ulici Mládežnícka na parkovanie osobného motorového vozidla a odpredajom časti
pozemku E KN 1625/30 stratia jedno parkovacie miesto požiadali o zámenu pozemkov.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 138/2020 zo dňa:
14.10.2020
V Banskej Štiavnici, dňa 20.10.2020

Zverejnené dňa: ..................................
Zvesené dňa: ......................................

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta
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