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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. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje: 

 

 

ZÁMER MESTA BANSKÁ  ŠTIAVNICA č. 1/2021 

 

 

1. na  prevod spoluvlastníckeho podielu  Mesta  Banská Štiavnica na pozemkoch: 

 E KN 2668/6, o celkovej výmere 217 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/2  

 E KN 2668/7, o celkovej výmere 173 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/2 

 E KN 2668/11 o celkovej výmere 360 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/2 

 

Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu 

v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  na LV č. 5235, (pod B3), pre okres Banská Štiavnica, 

obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica,  v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica 

v 1/2. 

Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. 

2. Spôsob prevodu majetku uvedeného pod  bodom 1., a to podľa § 9a, ods. 8, písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prevod podielu 

majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, pre kupujúcich Milan Kabina 

a manželka Oľga Kabinová, obidvaja bytom Ovocná 1794/7, 969 01 Banská Štiavnica do 

BSM, 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. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení : 

Kupujúci sú spoluvlastníkmi záujmových pozemkov v spoluvlastníckom podiele ¼. Pozemky 

chcú žiadatelia užívať a vlastniť v celosti. Spoluvlastnícky podiel v ¼ vedený na nebohého Š. 

Ivaniča starého otca O. Kabinovej je v súčasnosti v konaní o prejednanie novoobjaveného 

dedičstva. Jedná sa o pozemky mimo zastaveného územia obce bez nadväznosti na zastavené 

územie, nie je na nich navrhovaná žiadna verejnoprospešná stavba.  

 

Pre Mesto Banská Štiavnica  je táto časť pozemku nevyužiteľným a prebytočným majetkom. 

 

Zámer na prenájom citovaného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 160/2020 zo dňa: 

15.12.2020. 

 

Banská Štiavnica, 8.1.2021 

 

 

 

 

 

        Mgr. Nadežda Babiaková  

              primátorka mesta 


