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. 21/2020
1. prevod majetku Mesta Banská Štiavnica
časť pozemku o výmere cca 70 m2, z pôvodnej parc. č. E KN 6409/19 o celkovej výmere 2260
m2, ostatná plocha, ktorá sa od pôvodnej parcely odčlenení geometrickým plánom.
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 kupujúcich Ing. arch. Róbert Erdélyi , PhD., Krížkova 6, 811 04
Bratislava a Ing. Branislav Erdélyi, Marchegská 82, 900 31 Stupava, každý v ½, 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 majú záujem o odkúpenie časti pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami
parc. č. C KN 2865, 2866/3 a 2867/1, ktoré sú vedené na LV 5574 v prospech kupujúcich. Ide
o úzku terénnu terasu, ktorá sa nachádza pod oporným múrom terasy rodinného domu
žiadateľov. V súčasnosti je táto časť pozemku neprístupná, zarastená nepôvodnými rastlinami,
čo znemožňuje starostlivosť o oporný múr, ktorý je v nevyhovujúcom technickom stave
a žiadatelia ho mienia obnoviť. Južná časť pozemku tvorí prístupový chodník k domu
žiadateľov. Odkúpením pozemku by žiadatelia chceli dosiahnuť scelenie pozemku v rozsahu,
ktorý je určený terénnymi danosťami a tvorí logický celok.
Pre Mesto Banská Štiavnica je táto časť pozemku prebytočným majetkom.
Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č.
14.10.2020.
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