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. 2/2021
1. na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica
 časti pozemku parc. č. E KN 6515/1, o celkovej výmere 4448 m2, ostatná plocha,
z ktorého sa geometrickým plánom oddelí cca 300 m2, tak aby jestvujúca miestna
komunikácia vrátane ochranného pásma zostala v majetku mesta a novovytvorený pozemok
sa rozdelí v prospech obidvoch kupujúcich na dve časti, priľahlé k nehnuteľnostiam
kupujúcich.
Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, na 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.
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
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. Peter Priputen, PhD. , Hanulova 1834/2, 841 01
Bratislava a JUDr. Juraj Priputen, Bohúňova 3583/17, 811 04 Bratislava do výlučného
vlastníctva, za kúpnu cenu stanovenú dohodou minimálne vo výške všeobecnej hodnoty
majetku zistenej 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 sú vlastníkmi priľahlých pozemkov. Záujmová časť pozemku leží vedľa miestnej
prístupovej komunikácie a je neudržiavaná. Kupujúci mienia tento pozemok upraviť a
udržiavať na svoje náklady a vybudovať si vstup ku svojim nehnuteľnostiam.
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. 161/2020 zo dňa:
15.12.2020.
Banská Štiavnica, 8.1.2021
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