ZÁPISNICA
Z rokovanie OZ konané dňa 26.2.2018 na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

Počet poslancov: 7
Prítomní: 6
Ospravedlnený: 1 (D.Kališek)
Overovatelia zápisnice: Bc. Hrubša, Ing. Havlík
Zapisovateľ: RNDr. Zuzana Šušková

Program:
1.Územný plán obce Štiavnické Bane
2.Pozemok – zámer č. 12/2017
Hlasovanie za program: 6 za

K bodu č. 1
OZ v Štiavnických Baniach
A/ s ú h l a s í , že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
Počet poslancov:7
Prítomní: 6
Hlasovanie:
6 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Bolo prijaté Uznesenie č.1/2018
K bodu č. 2
a) OZ v Štiavnických Baniach
A/ r u š í Uznesenie č. 61/2017 odpredaj pozemku zo dňa 15.12.2017 - zámer č. 12/2017
Počet poslancov:7
Prítomní:
Hlasovanie:
6 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Bolo prijaté Uznesenie č.2/2018

b) zámer č. 12/2017 –zverejnený od 24.11.2017 do 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v súlade s §11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a §9a ods. 1-7 z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v spojení s Čl.
III. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obci
Štiavnické Bane
A/ berie na vedomie uznesenie č. 40 /2017 , ktorým bol schválený zámer č. 12 /2017 na
odpredaj pozemku C KN p.č. 1720/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 298 m2 vedenej
na LV č. 2 v k.ú. Štiavnické Bane ako prípad hodný osobitného zreteľa. V súlade s citovaným
uznesením bol zámer na predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa zverejnený
v termíne od 24.11.2017 do 11.12.2017 obvyklým spôsobom.
B/ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti vedenej v KN Okresného úradu v Banskej Štiavnici,
katastrálny odbor, zapísané na LV č. 2. v k.ú. Štiavnické Bane a to pozemok CKN p.č. 1720/26 _
zastavané plochy a nádvoria o výmere 298 m2, ktoré sú priľahlými pozemkami a zároveň tvoria
prístup k nehnuteľnosti žiadateľov: PhDr. Zuzana Klimešovej, bytom Hrobákova 9, 851 02
Bratislava v 1/3, Petra Červeňa, Trnavská 139, 900 27 Bernolákovo v 1/3, Petrovi Kompaníkovi,
Rajtákova 1415/6 Bratislava – Lamač v 1/6 , Eve Jánošovej, Vlčie hrdlo 81, Bratislava v 1/6 do

vlastníctva za cenu 5 €/m2.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 1490,- € uhradia aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.

Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 5
Hlasovanie:
5 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Bolo prijaté Uznesenie č. 3/2018
Overovatelia zápisnice :
Bc.Hrubša .................................
Ing. Havlík ...................................
Zapisovateľka:
RNDr. Šušková .............................
Stanislav Neuschl
starosta obce

