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. 10/2021
1. na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica
a) pozemok parc. č. C KN 1608, o výmere 618 m2, ostatná plocha, z ktorého sa
geometrickým plánom oddelí časť odtokového jarku
b) pozemok parc. č. C KN 1604, o výmere 24 m2, ostatná plocha
c) pozemok parc. č. C KN 1608, o výmere 5 m2, ostatná plocha
d) pozemok parc. č. E KN 6376/1, o výmere 449 m2, trvalý trávny porast
e) pozemok parc. č. E KN 6371, o výmere 243 m2, trvalý trávny porast
Pozemky sú vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, na LV č. 1 a LV č. 3076, (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica,
k. ú. Banská Štiavnica, 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,
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 požiadali o odpredaj časti pozemkov bezprostredne susediacich s pozemkami v ich
vlastníctve. Záujmové časti pozemku sú súčasťou priemyslového areálu a v časti tvoria vstup
do priemyselného areálu na Ulici Antoslká, ktoré kupujúci aj naďalej mienia využívať pre tento
účel.
Mesto Banská Štiavnica predmetnú časť pozemku nevyužíva a pre Mesto je časť pozemku, po
zameraní geometrickým plánom tak ako je uvedené v bode 1, prebytočným majetkom.
Zámer na prenájom citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 55/2021 zo dňa:
23.6.2021.
Banská Štiavnica, 15.7.2021
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