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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. 12/2022 

 

 

1. na  prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica 

 pozemku parc. č. C KN 1575/2 o celkovej výmere 946 m
2
 TTP 

Pozemok je vedený  Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  na LV č. 1  (pod 

B:1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica pre vlastníka 

Mesto Banská Štiavnica v celosti.  

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, v ochrannom pásme pobrežných pozemkov, 

okolie potoka vytvára chránený miestny biokoridor v zmysle územného systému ekologickej 

stability územia, v bezzásahovom režime.  

2. spôsob prevodu majetku  podľa § 9a, ods. (8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, v prospech 

vlastníkov pozemku, vedeného v KN pre k. ú. Banská Štiavnica ako parc. č. C KN 1575/1 na LV 

č. 2405. 

3. Dôvod navrhovaného zámeru prevodu pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa je 

usporiadanie užívania záujmového pozemku. Jedná sa o pozemok, ktorý je t. č. užívaný spolu 

pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, resp. predchádzajúcich vlastníkov nehnuteľností vedených 

na LV 2405. Pozemok je ohraničený z jednej strany Štefultovským potokom a z ďalších strán 

nehnuteľnosťami fyzických osôb. Z miestnej komunikácie, či pozemku vo vlastníctve Mesta 

Banská Štiavnica je pozemok neprístupný. 

 

Pre Mesto Banská Štiavnica  sú tieto pozemky nevyužiteľným a prebytočným majetkom, na 

pozemku nie je navrhovaná žiadna vejnoprospešná stavba. 

 

Zámer na prenájom citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 44/2022 zo dňa: 

27.4.2022. 

 

Banská Štiavnica,  28.6.2022 

 

 

 

 

 

        Mgr. Nadežda Babiaková  

              primátorka mesta 


