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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. 15/2022 

 

1. na prevod majetku  Mesta  Banská Štiavnica  

- pozemku o výmere cca 180 m
2
, ktorá bude po zameraní odčlenená geometrickým plánom z 

pozemku parc. č. E KN 6496/2 o celkovej výmere 1215 m
2
, ostatná plocha. 

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

3076,  (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, pre 

vlastníka Mesto Banská Štiavnica. 

 

2. spôsob predaja 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 v prospech kupujúceho 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 má záujem o odkúpenie častí pozemku p výmer 180 m2, z pozemku parc. č. E KN 

6496/2, ktorý je priľahlý k pozemku v ich vlastníctve. Kupujúci požiadal o prevod uvedenej časti 

pozemku z dôvodu, že pozemok udržiava a susedí s pozemkom v jeho vlastníctve.  

 

4. Podmienku, že kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou náklady spojené s prevodom pozemku, t. j. 

vyhotovenie geometrického plánu, znaleckého posudku a návrh na vklad do katastra nehnuteľností 

vo výške 66,00,-€ 

 

Pre Mesto Banská Štiavnica je táto časť pozemku prebytočným majetkom. 

 

Zámer na prevod citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 86/2022 zo dňa 29.06.2022 

 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 29.06.2022 

 

 

         

 

          Mgr. Nadežda Babiaková  

                 primátorka mesta 

 

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

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


