
 

 
Telefón                              Fax                              IČO                   Bankové spojenie          E-mail 
+421 45 694 96 10            +421 694 96 20           320 501             14525422/0200                primator@banskastiavnica.sk 
 
 

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. 09/2022 

 

1. na zámenu pozemkov medzi účastníkmi Mestom Banská Štiavnica na jednej strane a 

žiadateľmi na druhej strane takto: 

 

        Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom nehnuteľnosti:   

 časti pozemku o výmere cca 574 m
2
 , ktorá bude po zameraní odčlenená geometrickým 

plánom z pozemku parc. č. C KN 6953 o celkovej výmere 1417 m
2
 trvalý trávny porast. 

 

Pozemok je vedený v katastri nehnuteľnosti 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.  

 

Žiadateľka je vlastníčkou nehnuteľnosti:  

 pozemku parc. č. C KN 7855/5 o celkovej výmere 255 m
2
 , zastavaná plocha a nádvorie.  

 

Pozemok je vedený v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor, na LV č. 5999, (pod B1,) pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica.  

 

 

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 Č1. 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:  

pozemok parc. č. C KN 7855/5 o celkovej výmere 255 m
2
 zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu  Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor, na LV č. 5999 (pod B1,) pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica. 

 

do vlastníctva žiadateľky sa prevedie:  

 časť pozemku o výmere cca 574 m
2
 ktorá bude po zameraní odčlenená geometrickým 

plánom z pozemku parc. č. C KN 6953 o  celkovej výmere 1417 m
2
 trvalý trávny porast. 

 

Pozemok je vedený v katastri nehnuteľnosti 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. 



 

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

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

 

 

3. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení :  
Účastníčka žiada zameniť od mesta časť parcely C KN č. 6953 o výmere cca 574 m

2
 , ktorá 

nikdy vlastnícky nepatrila mestu, ale patrila vlastnícky k ploche, ktorá je v  súčasnosti  vedená 

ako parcela č. C KN 6957/2 vo vlastníctve kupujúcej. Pri mapovaní základnej mapy veľkej 

mierky v rokoch 1987 - 1989 bol extravilán k. ú. banská Štiavnica mapovaný leteckou 

fotogrametriou. Uvedená plocha bola kvôli náletovým drevinám rastúcim vedľa spevnenej 

cesty parc. č. C KN 7858 oddelená od parcely č. C KN 6957 (lúky) vlastníckou hranicou a daná 

do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica ako parc. č. C KN 6953. Pozemok parc. č. C KN 7855/5 

je vedený v KN ako zastavaná plocha a nádvorie na ulici Srnčia. Pozemok, na ktorom je 

postavená inžinierska stavba - cestá, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, 

chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Dôvod zámeny je prospešný pre obyvateľov Banskej 

Štiavnici.  

 

Usporiadanie: Usporiadanie pozemkov sa uskutoční nasledovne:  

 do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie: pozemok parc. č. C KN 7855/5 o 

celkovej výmere 255 m
2
 zastavaná plocha a nádvorie.  

 

Pozemok je vedený v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor, na LV č. 599 (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica.  

 

 do vlastníctva žiadateľky sa prevedie: 

časť pozemku o výmere cca 574 m
2
 ktorá bude po zameraní odčlenená geometrickým plánom z 

pozemku parc. č. C KN 6953 o celkovej výmere 1417 m
2  

trvalý trávny porast.  

 

Pozemok je vedený v katastri nehnuteľnosti 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.  

 

Žiadateľka nie je blízkou osobou podľa §9a ods. 6, písm. g)zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 47/2022 zo dňa 27.04.2022. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 11.05.2022 

 

 

         

 

Za správnosť: JUDr. Jaďuďová       Mgr.  Nadežda Babiaková  

                 primátorka mesta 


