
U Z N E S E N I E 

 

zo zasadnutia Mestského  zastupiteľstva mesta Nová Dubnica 

zo dňa  26. septembra  2011 

 

 

Mestské  zastupiteľstvo v Novej Dubnici  na svojom zasadnutí prerokovalo : 

 

1. Kontrolu plnenia úloh z rokovaní MsZ   

2. Správu o výsledku realizovaných kontrol 

3. Správu o hospodárení s rozpočtom Mesta Nová Dubnica za I. polrok 2011 

4. Prehľad pohľadávok k 30.06.2011 

5. Zrušenie uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 3 zo dňa 28. 02. 2008 

6. Zámer mesta odpredať byty vo vlastníctve mesta Nová Dubnica formou dražby   

7. Návrh VZN  č. .../2011 – O  poskytovaní dotácií z rozpočtu  mesta Nová Dubnica  

8. VZN č. .../2011 o doplnení a zmene VZN č. 2/2009  o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, 

spôsobe a výške   úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica    

9. Informatívnu správu o vypracovaní polročnej monitorovacej správy k Programovému rozpočtu 

10. Dodatok č. 4 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica  

11. Odpredaj pozemkov – IBV Miklovky 

12. Odpredaj bytov v 42 b.j. na Ul. Petra Jilemnického   

13. Návrh na schválenie strategického majetku Mesta Nová Dubnica  

14. Informatívnu správu o žiadostiach o odkúpenie pozemkov v záhradkárskych osadách č.1, č.2, č.3 

a č.5  

15. Zriadenie vecného bremena – rozšírenie NNK siete v Malom Kolačíne  

16. Vecné bremeno – optická sieť vybudovaná spoločnosťou SWAN, a.s. Bratislava –  

             zmena uznesenia 

 

 

1.  Kontrola  plnenia úloh z rokovaní MsZ   

 

Uznesenie č. 102 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  b e r i e  na  v e d o m i e   

      Správu o kontrole úloh prijatých na zasadnutiach MsZ  

 

 

2.  Správa o výsledku realizovaných kontrol 

 

Uznesenie č. 103 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  b e r i e  na  v e d o m i e   

      Správu o výsledku realizovaných kontrol 

 

 

3. Správa o hospodárení s rozpočtom Mesta Nová Dubnica za I. polrok 2011 

 

Uznesenie č. 104 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 



A)  b e r i e  na  v e d o m i e   

      Správu o hospodárení s rozpočtom Mesta Nová Dubnica za I. polrok 2011 

 

 

4. Prehľad pohľadávok k 30.06.2011 

 

Uznesenie č. 105 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  b e r i e  na  v e d o m i e   

      Prehľad pohľadávok k 30. 06. 2011  

 

 

5.  Zrušenie uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 3 zo dňa 28. 02. 2008 

 

Uznesenie č. 106 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  r u š í    

      Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 3 zo dňa 28. 02. 2008  

 

 

6.  Zámer mesta odpredať byty vo vlastníctve mesta Nová Dubnica formou dražby   

 

Uznesenie č. 107 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  s c h v a ľ u j e           
1. Zámer previesť byty vo vlastníctve mesta Nová Dubnica  dobrovoľnou  dražbou 

      podľa   § 9a ods. 1 písm. b)  zákona č. 138/1991 Z. o majetku obcí nasledovne: 

 

- byt č. 6 na 1. poschodí, vchod č. 37 v bytovom dome súp. č. 11, popis   stavby: bytový    dom 

stojaci na parc. č. 342 na ulici SNP, obec Nová Dubnica, spoluvlastnícky podiel 1/1 

- byt č. 47, na 2. poschodí, vchod č. 7 v obytnom dome súp. č. 18, popis stavby: bytový dom stojaci 

na parc. č. 173 na ulici Sady Cyrila a Metoda , obec Nová Dubnica, spoluvlastnícky podiel 1/1  

- byt č. 68, na 4. poschodí, vchod č. 7 v obytnom dome súp. č. 18, popis stavby: bytový dom stojaci 

na parc. č. 173 na ulici Sady Cyrila a Metoda , obec Nová Dubnica,  spoluvlastnícky podiel 1/1  

- byt č. 55 na 3. poschodí, vchod č. 7 v   bytovom dome  súp. č. 32,   popis stavby: bytový dom   

stojaci na parc. č.  1 na ulici  Pribinove sady , obec Nová Dubnica, spoluvlastnícky    podiel 1/1 

- byt č. 21 na 3. poschodí,  vchod č. 20 v   bytovom dome súp. č. 50, popis stavby: bytový dom   

stojaci na parc. č. 72  na ulici Sad kpt. Nálepku, obec Nová Dubnica, spoluvlastnícky   podiel       

1/1 

- byt č. 10 na 3. poschodí , vchod č. 9, v bytovom dome súp. č. 30, popis stavby: bytový dom  na 

parc. č. 80/2   na ulici Pribinove sady , obec Nová Dubnica, spoluvlastnícky, podiel 1/1  

 

2.  u r č u j e    cenu najnižšieho podania prvej dražby za nasledovných podmienok: 

            

Najnižším podaním je suma rovnajúca sa trom štvrtinám zo všeobecnej hodnoty stanovenej znalcom 

v znaleckom posudku zaokrúhlená na celé stovky eura nahor, ktoré zabezpečí dražobník v súlade s § 

12 zákona  č. 527/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Možnosť zníženia na prvej dražbe dražobníkom predstavuje 1000,- € . 

 



3. u r č u j e     cenu  najnižšieho podania opakovanej dražby 

 

Najnižším podaním opakovanej dražby je suma rovnajúca sa jednej polovice zo všeobecnej hodnoty 

stanovenej znalcom v znaleckom posudku zaokrúhlená  na celé stovky eura nahor, ktoré zabezpečí 

dražobník v súlade s § 12 zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Možnosť zníženia na opakovanej dražbe nie je povolená. 

 

 

7.  Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. .../2011 – O  poskytovaní dotácií       

     z rozpočtu  Mesta Nová Dubnica    

 

Uznesenie č. 108 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A) s c h v a ľ u j e 

     VZN č. 7/2011 – O  poskytovaní dotácií  z rozpočtu    Mesta Nová Dubnica    

 

 

8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. .../2011 – O doplnení a zmene VZN č.     

    2/2009 –   O rozsahu   poskytovania   sociálnych služieb,  spôsobe  a výške  úhrad   

    za   sociálne služby   v Meste Nová Dubnica 

 

Uznesenie č. 109 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  s c h v a ľ u j e  

     1. VZN č. 8/2011 o doplnení a zmene VZN č. 2/2009  o rozsahu poskytovania sociálnych      

         služieb, spôsobe a výške   úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica    

 

     2. Zriadenie nocľahárne pre ľudí bez domova na obdobie  od 12/2011 do 03/2012  

         v budove súp. č. 79 – Sad Duklianskych hrdinov Nová Dubnica, na pozemku KN-C  

         parc. č. 1177/1 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Nová Dubnica  

 

9. Informatívna správa o vypracovaní polročnej monitorovacej správy k Programovému  

    rozpočtu 

Uznesenie č. 110 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  b e r i e   na  v e d o m i e    
      Informatívnu správu o vypracovaní polročnej monitorovacej správy k Programovému    

      rozpočtu 

 

10. Dodatok č. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica  

 

Uznesenie č. 111 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  s c h v a ľ u j e   
      Dodatok č 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica  

 



B) u k l a d á  

     Vydať a zverejniť Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica  v plnom znení  

     Z: prednostka MsÚ 

     T: 15. 10. 2011   

 

11. Odpredaj pozemkov – IBV Miklovky  

 

Uznesenie č. 112 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  s c h v a ľ u j e   
1) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2716/6 zastavané plochy a nádvoria, pozemok vedený Správou 

katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, a to do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov Miroslava Ševčeka, rod. Ševček,  a Márii Ševčekovej, rod. 

Augustínová, Nová Dubnica. Odpredávaný pozemok  parc. KN-C č. 2716/6 mal pôvodne výmeru 13 m² a 

geometrickým plánom č. 45403066-140/2010, vypracovaným Ing. Slávkou Burzalovou, úradne overeným 

Správou katastra Ilava dňa 21. 12. 2010 pod číslom 619/2010 bol zväčšený na výmeru 16 m² – odčlenením 

časti pozemku  z parc. KN-C č. 2716/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3223 m², vlastník 

1/1 mesto Nová Dubnica, pozemok vedený Správou katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová 

Dubnica.  Cena za odpredávaný pozemok je 5 € / m², čo pri celkovej odpredávanej výmere pozemku 16 m² 

predstavuje sumu vo výške 80,00 € (slovom: osemdesiat eur).   

Kupujúci uhradia príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a tiež poplatok za 

vypracovanie geometrického plánu č. 45403066-140/2010 vo výške 1,00 €          za 1 m² odpredávaného 

pozemku, čo pri výmere 16 m² predstavuje sumu vo výške 16,00 € (slovom: šestnásť eur ).  

 

2) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2716/3 zastavané plochy a nádvoria, pozemok vedený Správou 

katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, a to do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov Gabriela Fúsika, rod. Fúsik,  a Heleny Fúsikovej, rod. 

Masárová, Nová Dubnica. Odpredávaný pozemok  parc. KN-C č. 2716/3 mal pôvodne výmeru 13 m² a 

geometrickým plánom č. 45403066-140/2010, vypracovaným Ing. Slávkou Burzalovou, úradne overeným 

Správou katastra Ilava dňa 21. 12. 2010 pod číslom 619/2010 bol zväčšený na výmeru 16 m² – odčlenením 

časti pozemku  z parc. KN-C č. 2716/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3223 m², vlastník 

1/1 mesto Nová Dubnica, pozemok vedený Správou katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová 

Dubnica.  Cena za odpredávaný pozemok je 5 € / m², čo pri celkovej odpredávanej výmere pozemku 16 m² 

predstavuje sumu vo výške 80,00 € (slovom: osemdesiat eur).   

Kupujúci uhradia príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a tiež poplatok za 

vypracovanie geometrického plánu č. 45403066-140/2010 vo výške 1,00 €          za  1 m² odpredávaného 

pozemku, čo pri výmere 16 m² predstavuje sumu vo výške 16,00 € (slovom: šestnásť eur ).  

 

3) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2716/11 zastavané plochy a nádvoria, pozemok vedený 

Správou katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, a to do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov Marcela Václava, rod. Václav a Heleny Václavovej, rod. 

Mallová Nová Dubnica. Odpredávaný pozemok  parc. KN-C č. 2716/11 mal pôvodne výmeru 13 m² a 

geometrickým plánom č. 45403066-140/2010, vypracovaným Ing. Slávkou Burzalovou, úradne overeným 

Správou katastra Ilava dňa 21. 12. 2010 pod číslom 619/2010 bol zväčšený na výmeru 39 m² – odčlenením 

časti pozemku  z parc. KN-C č. 2716/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3223 m², vlastník 

1/1 mesto Nová Dubnica, pozemok vedený Správou katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová 

Dubnica.  Cena za odpredávaný pozemok je 5 € / m², čo pri celkovej odpredávanej výmere pozemku 39 m² 

predstavuje sumu vo výške 195,00 € (slovom: stodeväťdesiatpäť eur).   

Kupujúci uhradia príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a tiež poplatok za 

vypracovanie geometrického plánu č. 45403066-140/2010 vo výške 1,00 € za 1 m² odpredávaného 

pozemku, čo pri výmere 39 m² predstavuje sumu vo výške 39,00 € (slovom: tridsaťdeväť eur ).  

 



4) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2830/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m², pozemok 

vedený Správou katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, 

a to do podielového spoluvlastníctva Margaréty Balážovej, rod. Zwachová,  (v ½-ine) a Idy Balážovej, 

rod. Balážová,  Nová Dubnica - za cenu 10,00 € / m², čo pri výmere 14 m² predstavuje sumu vo výške 

140,00 € (slovom: stoštyridsať eur).  

Kupujúci uhradí príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a tiež poplatok za 

vypracovanie geometrického plánu č. 52/2010 vo výške 1,00 € za 1 m² odpredávaného pozemku, čo pri 

výmere 14 m² predstavuje sumu vo výške 14,00 €  (slovom: štrnásť eur).  

 

5) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2830/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m², 

pozemok vedený Správou katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 

mesto Nová Dubnica za cenu 10,00 € / m², čo pri výmere 101 m² predstavuje sumu vo výške 1010,0 € 

(slovom: tisícdesať eur) a odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2864/6 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 24 m², pozemok vedený Správou katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová 

Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica  za cenu 5,00 € / m², čo pri výmere 24 m² predstavuje sumu vo 

výške 120,00 € (slovom: stodvadsať eur). Oba pozemky sa odpredávajú do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Vladimíra Skruteka, rod. Skrutek  a Márii Skrutkovej, rod. Rexová Nová 

Dubnica. 

Kupujúci uhradia príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a poplatok za 

vypracovanie geometrického plánu č. 52/2010 na odčlenenie pozemku parc. KN-C č. 2830/16 vo výške 

1,00 € za 1 m², čo pri výmere 101 m² predstavuje sumu vo výške 101,00 €  ( slovom: stojeden eur ).  

 

6) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2830/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m², pozemok 

vedený Správou katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, 

a to do výlučného vlastníctva Mgr. Veroniky Krásnohorskej, rod. Krásnohorská, Nová Dubnica - za cenu  

10,00 €/ m², čo pri výmere 125 m² predstavuje sumu vo výške 1250,00 € (slovom: tisícdvestopäťdesiat 

eur).  

Kupujúci uhradí príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a tiež poplatok za 

vypracovanie geometrického plánu č. 44/2010 vo výške 1,00 € za 1 m² odpredávaného pozemku, čo pri 

výmere 125 m² predstavuje sumu vo výške 125,00 €  (slovom: stodvadsaťpäť eur).  

 

7) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2830/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m², 

pozemok vedený Správou katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová 

Dubnica, a to do podielového spoluvlastníctva Nory Verešovej, rod. Verešová,  (v ½-ine) a Mariana 

Vereša, rod. Vereš, Nová Dubnica - za cenu 10,00 €/ m², čo pri výmere 141 m² predstavuje sumu 1410,00 

€ (slovom: tisícštyristodesať eur).  

Kupujúci uhradia príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a tiež poplatok za 

vypracovanie geometrického plánu č. 52/2010 vo výške 1,00 € za 1 m² odpredávaného pozemku, čo pri 

výmere 141 m² predstavuje sumu vo výške 141,00 €  (slovom: stoštyridsaťjeden eur).  

 

8) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 509/255 zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m², pozemok 

vedený Správou katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, 

a to do výlučného vlastníctva Ing. Jozefa Vrábla, rod. Vrábel, Nová Dubnica - za cenu 10,00 €/ m², čo pri 

výmere 152 m² predstavuje sumu vo výške 1520,00 € (slovom: tisícpäťstodvadsať eur).  

Kupujúci uhradí príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a tiež poplatok za 

vypracovanie geometrického plánu č. 44/2010 vo výške 1,00 € za 1 m² odpredávaného pozemku, čo pri 

výmere 152 m² predstavuje sumu vo výške 152,00 €  (slovom: stopäťdesiatdva eur).  

 

9) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 522/26 orná pôda o výmere 70 m², pozemok vedený Správou katastra 

v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, a to do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Jozefa Mönnicha, rod. Mönnich  a Zuzany Mönnichovej, rod. Minďárová, 

Nová Dubnica - za cenu 10,00 €/ m², čo pri výmere 70 m² predstavuje sumu vo výške 700,00 € (slovom: 

sedemsto eur).   



Kupujúci uhradia príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a tiež poplatok za 

vypracovanie geometrického plánu č. 52/2010 vo výške 1,00 € za 1 m² odpredávaného pozemku, čo pri 

výmere 70 m² predstavuje sumu vo výške 70,00 € (slovom: sedemdesiat eur).  

 

10) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2870/6 ostatné plochy o výmere 61 m², pozemok vedený Správou 

katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica za cenu 10,00 €/ 

m², čo pri výmere 61 m² predstavuje sumu vo výške 610,00 € (slovom: šestodesať eur) a odpredaj 

pozemku parc. KN-C č. 2864/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m², pozemok vedený Správou 

katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica za cenu 5,00 €/ 

m², čo pri výmere 54 m² predstavuje sumu vo výške 270,00 € (slovom: dvestosedemdesiat eur). Oba 

pozemky sa odpredávajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Oláša, rod. Oláš  a 

Bernardíny Olášovej, rod. Marienková, Nová Dubnica. 

Kupujúci uhradia príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a tiež poplatok za 

vypracovanie geometrického plánu č. 52/2010 na odčlenenie pozemku parc. KN-C č. 2870/6, 

a geometrického plánu č. 45403066-049/2010 na odčlenenie pozemku parc. KN-C č. 2864/9 vo výške 1,00 

€ za 1 m², čo pri výmere 115 m² predstavuje sumu vo výške 115,00 € (slovom: stopätnásť eur). 

  

11) odpredaj pozemkov:  

parc. KN-C č. 509/258 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m²,  

parc. KN-C č. 2831/2 orná pôda o výmere 59 m²,  

parc. KN-C č. 2830/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m²,  

pozemky vedené Správou katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová 

Dubnica, a to do výlučného vlastníctva Vladimíra Michalovského, rod. Michalovský, Nová Dubnica - za 

cenu 10,00 € / m², čo pri výmere 98 m² predstavuje sumu vo výške 980,00 € (slovom: deväťstoosemdesiat 

eur).   

Kupujúci uhradí príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a poplatok za 

vypracovanie geometrického plánu č. 44/2010 vo výške 1,00 € za 1 m² odpredávaných pozemkov, čo pri 

výmere 98 m² predstavuje sumu vo výške 98,00 € (slovom: deväťdesiatosem eur).  

 

12) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2244/2 záhrady o výmere 269 m², pozemok vedený Správou katastra 

v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, a to do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Ing. Kvetoslava Lotu, rod. Lota, nar. 11.08.1960 a Ing. Aleny Lotovej, rod. 

Znášiková, nar. 24.01.1961, obaja bytom Okružná 90/2, 018 51 Nová Dubnica - za cenu 5,00 €/ m², čo pri 

výmere 269 m² predstavuje sumu vo výške 1345,00 € (slovom: tisíctristoštyridsaťpäť eur).   

Kupujúci uhradia príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 

 

13) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2242 záhrady o výmere 156 m², pozemok vedený  Správou katastra 

v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, a to do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Ignáca Chlebanu, rod. Chlebana a Márii Chlebanovej, rod. Šebíková,  Nová 

Dubnica - za cenu 5,00 €/ m², čo pri výmere 156 m² predstavuje sumu vo výške 780,00 € (slovom: 

sedemstoosemdesiat eur).   

Kupujúci uhradia príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 

 

14) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 1129 záhrady o výmere 157 m², pozemok vedený Správou katastra 

v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, a to do výlučného 

vlastníctva Mgr. Evy Bočincovej, rod. Blajsková,  Dubnica nad Váhom - za cenu 5,00 €/ m², čo pri výmere 

157 m² predstavuje sumu vo výške 785,00 € (slovom: sedemstoosemdesiatpäť eur).   

Kupujúci uhradí príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 

 

15) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2215/2 záhrady o výmere 78 m², pozemok vedený Správou katastra 

v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, a to do výlučného 

vlastníctva Ivany Majorošovej, rod. Majorošová,  Nová Dubnica - za cenu 5,00 €/ m², čo pri výmere 78 m² 

predstavuje sumu výške 390,00 € (slovom: tristodeväťdesiat eur).  

Kupujúci uhradí príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 

 



16) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2758/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m² 

a odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2714/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m², 

pozemky vedené Správou katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová 

Dubnica. Oba pozemky sa odpredávajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Pavla Lacka, rod. 

Lacko a Ing. Hany Lackovej, rod. Málková,  Nová Dubnica - za cenu 10,00 €/ m², čo pri výmere 108 m² 

predstavuje sumu vo výške 1080,00 € (slovom: tisícosemdesiat eur).  

Kupujúci uhradia príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 

 

17) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2216/2 záhrady o výmere 82 m², pozemok vedený Správou katastra 

v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, a to do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Batku, rod. Batka a Heleny Batkovej, rod. Rostásová, Nová Dubnica - 

za cenu 5,00 €/ m², čo pri výmere 82 m² predstavuje sumu 410,00 € (slovom: štyristodesať eur).  

Kupujúci uhradia príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 

 

18) Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2124/2 záhrady o výmere 15 m², pozemok vedený Správou katastra 

v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, a to do podielového 

spoluvlastníctva Vladimíra Dúbravku, rod. Dúbravka, (v ½-ine) a Tomáša Dúbravku, rod. Dúbravka 

Uhrovec - za cenu 5,00 €/ m², čo pri výmere 15 m² predstavuje sumu vo výške 75,00 € (slovom: 

sedemdesiatpäť eur).   

Kupujúci uhradia príslušný poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 

 

Odpredaj uvedených pozemkov sa schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

12. Odpredaj  bytov v 42 b.j. na ul. Petra Jilemnického 

 

Uznesenie č. 113 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  s c h v a ľ u j e   
Zámer odpredať nasledovné nehnuteľnosti podľa  § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991  Zb.  o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov :  

 

1-izbový byt na prízemí v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra Jilemnického v Novej Dubnici so 

samostatným vchodom, označený v projektovej dokumentácii ako byt č. 1 Bytová jednotka má výmeru 

45,9 m2 a pozostáva z miestností  : chodba (8,55 m2), izba ( 20,65 m2), kuchyňa (12,07 m2) ,  a kúpeľňa 

+ WC (3,22 m2)  s príslušenstvom  +  prislúchajúci podiel (46/2834) na spoločných priestoroch  + 

prislúchajúci podiel (46/2834) pozemku parc. KN-C č. 360/5 o výmere 601 m2  , vedený na LV 3385, k. 

ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou obytného domu súp. č. 838 (podiel  predstavuje  9,755 m2), a to 

: Kataríne Horňáčkovej,  Nová Dubnica  

Zdôvodnenie odpredaja podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí :  

-  viacročné  užívanie predmetného bytu  nájomcom, ktorý požiadal o   odkúpenie, 

-  v súčasnosti tento nájomca nemá možnosti iného bývania z finančných dôvodov, 

-  do bytu, ktorý ma v nájme, už vynaložil určité finančné prostriedky, 

-  v roku 2001, po dokončení bytovky súp. č. 838 na ul. Jilemnického, boli byty prenajaté.  

 

3-izbový byt  na 4. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra Jilemnického v Novej Dubnici so 

samostatným vchodom, označený v projektovej dokumentácii ako byt č. 15. Bytová jednotka má výmeru 

81,92 m2 a pozostáva z miestností  : chodba (4,68), izba ( 22,98 m2), izba ( 12,60 m2), izba ( 14,96 m2), 

kuchyňa (5,56 m2) , kúpeľňa (6,50 m2) a WC (1,65m2) s príslušenstvom  +  prislúchajúci podiel 

(82/2834) na spoločných priestoroch  + prislúchajúci podiel (82/2834 ) pozemku parc. KN-C č. 360/5 

o výmere 601 m2  , vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou obytného domu súp. 

č. 838 (podiel  predstavuje  17,390 m2), a to : Rastislavovi  Holasovi, Nová Dubnica  

Zdôvodnenie odpredaja podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí :  



-  viacročné  užívanie predmetného bytu  nájomcom, ktorý požiadal o   odkúpenie, 

-  v súčasnosti tento nájomca nemá možnosti iného bývania z finančných dôvodov,  

-  do bytu, ktorý ma v nájme, už vynaložil určité finančné prostriedky, 

-  v roku 2001, po dokončení bytovky súp. č. 838 na ul. Jilemnického, boli byty prenajaté.  

 

3-izbový byt  na 5. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra Jilemnického v Novej Dubnici so 

samostatným  vchodom, označený v projektovej dokumentácii ako byt č. 19. Bytová jednotka má výmeru 

80,36 m2 a pozostáva z miestností  : chodba (4,68), izba ( 21,42 m2), izba ( 12,60 m2), izba ( 14,96 m2), 

kuchyňa (5,56 m2) , kúpeľňa (6,50 m2) a WC (1,65m2) s príslušenstvom + terasa (2,00 m2)  +  

prislúchajúci podiel (80/2834) na spoločných priestoroch  + prislúchajúci podiel (80/2834) pozemku parc. 

KN-C č. 360/5 o výmere 601 m2  , vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou 

obytného domu súp. č. 838 (podiel  predstavuje  16,965 m2), a to : Tiborovi Hrubošovi s manželkou 

Monikou Hrubošovou,rod. Gurínovou,  Nová Dubnica 

 

Zdôvodnenie odpredaja podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí :  

-  viacročné  užívanie predmetného bytu  nájomcami, ktorý požiadali o   odkúpenie, 

-  v súčasnosti títo nájomcovia nemajú možnosti iného bývania z finančných dôvodov, 

-  do bytu, ktorý majú v nájme, už vynaložili určité finančné prostriedky, 

-  v roku 2001, po dokončení bytovky súp. č. 838 na ul. Jilemnického, boli byty prenajaté.  

  

1-izbový byt  na 5. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra Jilemnického v Novej Dubnici so 

samostatným vchodom, označený v projektovej dokumentácii ako byt č. 20. Bytová jednotka má výmeru 

41,91 m2 a pozostáva z miestností  : izba ( 17,57 m2), kuchyňa (10,72 m2) ,  a kúpeľňa + WC (4,64 m2)  

s príslušenstvom  +  prislúchajúci podiel (42/2834) na spoločných priestoroch  + prislúchajúci podiel 

(42/2834) pozemku parc. KN-C č. 360/5  o výmere 601 m2  , vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica 

z pozemku pod stavbou obytného domu súp. č. 838 (podiel  predstavuje  8,907 m2), a to : Eve Fabiánovej, 

Nová Dubnica  

Zdôvodnenie odpredaja podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí :  

-  viacročné  užívanie predmetného bytu  nájomcom, ktorý požiadal o   odkúpenie, 

-  v súčasnosti tento nájomca nemá možnosti iného bývania z finančných dôvodov, 

-  do bytu, ktorý ma v nájme, už vynaložil určité finančné prostriedky, 

-  v roku 2001, po dokončení bytovky súp. č. 838 na ul. Jilemnického, boli byty prenajaté.  

 

3-izbový byt  na 5. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra Jilemnického v Novej Dubnici so 

samostatným  vchodom, označený v projektovej dokumentácii ako byt č. 22. Bytová jednotka má výmeru 

77,31 m2 a pozostáva z miestností  : chodba (5,33), izba ( 20,53 m2), izba ( 12,46 m2), izba ( 14,80 m2), 

kuchyňa (5,56 m2) , kúpeľňa (7,54 m2) a WC (1,71m2) s príslušenstvom +  prislúchajúci podiel (77/2834) 

na spoločných priestoroch  + prislúchajúci podiel (77/2834) pozemku parc. KN-C č. 360/5 o výmere 601 

m2  , vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou obytného domu súp. č. 838 (podiel  

predstavuje  16,329 m2), a to : Patrikovi Holasovi, Nová Dubnica 

Zdôvodnenie odpredaja podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí :  

- viacročné  užívanie predmetného bytu  nájomcom, ktorý požiadal o   odkúpenie, 

-  v súčasnosti tento nájomca nemá možnosti iného bývania z finančných dôvodov, 

- do bytu, ktorý ma v nájme, už vynaložil určité finančné prostriedky, 

-  v roku 2001, po dokončení bytovky súp. č. 838 na ul. Jilemnického, boli byty prenajaté.  

  

3-izbový byt  na 4. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra Jilemnického v Novej Dubnici so 

samostatným  vchodom, označený v projektovej dokumentácii ako byt č. 37. Bytová jednotka má výmeru 

72,90 m2 a pozostáva z miestností  : izba + kuchyňa ( 30,71 m2), izba ( 12,95 m2), izba ( 13,13 m2), 

kúpeľňa (3,87 m2) a WC (1,40 m2) s príslušenstvom + terasa (17,32 m2) +  prislúchajúci podiel (73/2834) 

na spoločných priestoroch  + prislúchajúci podiel (73/2834) pozemku parc. KN-C č. 360/5 o výmere 601 

m2 ,  vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou obytného domu súp. č. 838 (podiel  

predstavuje  15,481 m2), a to : Vladimírovi Fülöpovi s manželkou Zuzanou Fülöpovou, rod.Bielikovou, 

Nová Dubnica 

Zdôvodnenie odpredaja podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí :  



-  viacročné  užívanie predmetného bytu  nájomcami, ktorý požiadali o   odkúpenie, 

-  v súčasnosti títo nájomcovia nemajú možnosti iného bývania z finančných dôvodov, 

-  do bytu, ktorý majú v nájme, už vynaložili určité finančné prostriedky, 

-  v roku 2001, po dokončení bytovky súp. č. 838 na ul. Jilemnického, boli byty prenajaté.  

  

2-izbový byt  na 5. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra Jilemnického v Novej Dubnici so 

samostatným  vchodom, označený v projektovej dokumentácii ako byt č. 39. Bytová jednotka má výmeru 

59,68 m2 a pozostáva z miestností  : kuchyňa ( 13,31 m2), izba   ( 17,13 m2), izba ( 13,13 m2), kúpeľňa 

(3,87 m2) a WC (1,40 m2) s príslušenstvom  + terasa (16,10 m2) +  prislúchajúci podiel (60/2834) na 

spoločných priestoroch  + prislúchajúci podiel (60/2834) pozemku parc. KN-C č. 360/5 o výmere 601 m2  

, vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou obytného domu súp. č. 838 (podiel  

predstavuje  12,724 m2), a to : Valentínovi Balážovi, Nová Dubnica 

Zdôvodnenie odpredaja podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí :  

-  viacročné  užívanie predmetného bytu  nájomcom, ktorý požiadal o   odkúpenie, 

-  v súčasnosti tento nájomca nemá možnosti iného bývania z finančných dôvodov, 

-  do bytu, ktorý ma v nájme, už vynaložil určité finančné prostriedky, 

-  v roku 2001, po dokončení bytovky súp. č. 838 na ul. Jilemnického, boli byty prenajaté.  

  

4-izbový byt  na 3. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra Jilemnického v Novej Dubnici so 

samostatným  vchodom, označený v projektovej dokumentácii ako byt č. 34. Bytová jednotka má výmeru 

88,22 m2 a pozostáva z miestností  : kuchyňa ( 13,31 m2), izba    ( 11,90 m2), izba ( 15,42 m2), izba ( 

18,61 m2), izba ( 13,13 m2), kúpeľňa (3,87 m2) a WC (1,40 m2) s príslušenstvom   +  prislúchajúci podiel 

(88/2834) na spoločných priestoroch  + prislúchajúci podiel (88/2834) pozemku parc. KN-C č. 360/5 

o výmere 601 m2  , vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou obytného domu súp. 

č. 838 (podiel  predstavuje  18,662 m2), a to : Milanovi Vráblovi s manželkou Klárou Vráblovou, rod. 

Kürtiovou ,  Nová Dubnica 

Zdôvodnenie odpredaja podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí :  

-  viacročné  užívanie predmetného bytu  nájomcami, ktorý požiadali  o   odkúpenie, 

-  v súčasnosti títo nájomcovia nemajú možnosti iného bývania z finančných 

   dôvodov, 

-  do bytu, ktorý majú v nájme, už vynaložili určité finančné prostriedky, 

-  v roku 2001, po dokončení bytovky súp. č. 838 na ul. Jilemnického, boli byty prenajaté.  

  

 

B/ s c h v a ľ u j e    

   

1.   Odpredaj nasledovných nehnuteľností  podľa  § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.   138/1991 Zb.  o  majetku   

obcí   v   znení   neskorších   predpisov  do  výlučného  vlastníctva   Kataríne 

Horňáčkovej,  rod. Horňáčková, Nová Dubnica :   

a) byt 1-izbová bytová jednotka  na prízemí v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra      

Jilemnického v Novej Dubnici so samostatným vchodom, označená v projektovej   dokumentácii ako 

byt č. 1 Bytová jednotka má výmeru 45,90 m2 a pozostáva  z miestností  : chodba (8,55 m2), izba ( 

20,65 m2), kuchyňa (12,07 m2) ,  a kúpeľňa + WC (3,22 m2)  s príslušenstvom - za cenu vo výške 

21 802,50 € (dvadsaťjedentisícosemstodva eur a 50 centov) ... prislúchajúci podiel na dome 46/2834-

ítín, 

b) prislúchajúci    podiel     46/2834-itín    na    spoločných   častiach    a    zariadeniach 

    bytového domu súp. č. 838,   

c) prislúchajúci podiel 46/2834-itín pozemku parc. KN-C č. 360/5  o výmere 601 m2,          

vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku  pod stavbou  obytného domu súp. č. 838  (podiel  

predstavuje  9,755 m2) - za cenu vo výške  195,10 € (slovom stodeväťdesiatpäť eur  10 centov). 

 

Spolu kupujúci uhradí čiastku 21 997,60 €                                                                                  ( slovom 

dvadsaťjedentisícdeväťstodeväťdesiatsedem eur  a 60 centov). Kupujúci tiež uhradí   poplatok súvisiaci 

s vkladom do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € ( slovom šesťdesiatšesť eur ).  

 



2. Odpredaj nasledovných nehnuteľností podľa  § 9a ods. 8 písm. e/  zákona č.   138/1991 Zb. 

o  majetku   obcí   v   znení   neskorších   predpisov  do  výlučného  vlastníctva Rastislavovi   Holasovi,   

rod.  Holas,  Nová Dubnica : 

a) byt 3-izbová bytová jednotka  na 4. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra    

   Jilemnického v Novej Dubnici so samostatným vchodom, označená v projektovej     

   dokumentácii ako byt č. 15. Bytová jednotka má výmeru 81,92 m2 a pozostáva z miestností:     

   chodba (4,68), izba ( 22,98 m2), izba ( 12,60 m2), izba ( 14,96 m2), kuchyňa (5,56 m2),          

   kúpeľňa (6,50 m2) a WC (1,65m2) s príslušenstvom - za cenu vo výške 38 912,00 €    

   (tridsaťosemtisíc deväťstodvanásť eur) ... prislúchajúci podiel na dome 82/2834-ítín, 

b) prislúchajúci  podiel  82/2834-itín  na   spoločných  častiach  a zariadeniach   

    bytového  domu súp. č. 838   

c) prislúchajúci podiel 82/2834-itín pozemku parc. KN-C č. 360/5 o výmere 601 m2,     

    vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou obytného domu súp. č.  

    838 (podiel  predstavuje  17,390 m2) za cenu vo výške  347,79 € (slovom  

    tristoštyridsaťsedem eur a 79 centov).  

 Spolu kupujúci uhradí čiastku 39 259,79 €                                                                                    

 ( slovom   tridsaťdeväťtisícdvestopäťdesiatdeväť eur  a 79 centov). Kupujúci tiež uhradí    

 poplatok    súvisiaci s vkladom do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € ( slovom  

 šesťdesiatšesť   eur ).  

 

 3. Odpredaj  nasledovných  nehnuteľností  podľa  § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. 

 o  majetku obcí  v znení   neskorších  predpisov do   bezpodielového  vlastníctva     

 Tiborovi  Hrubošovi, rod. Hruboš,  s manželkou Monikou     Hrubošovou, rod. Gurínová,      Nová   

Dubnica: 

 a) byt 3-izbová bytová jednotka  na 5. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra  

    Jilemnického v Novej Dubnici so samostatným vchodom, označená v projektovej    

    dokumentácii ako byt č. 19. Bytová jednotka má výmeru 80,36 m2 a pozostáva  

    z miestností  : chodba (4,68), izba ( 21,42 m2), izba ( 12,60 m2), izba ( 14,96 m2),  

    kuchyňa (5,56 m2) , kúpeľňa (6,50 m2) a WC (1,65m2) s príslušenstvom a s  terasou  

    (2,00 m2) - za cenu vo výške 38 266,00 € (tridsaťosemtisíc dvestošesťdesiatšesť eur) ...  

    prislúchajúci podiel na dome 80/2834-itín,  

b) prislúchajúci  podiel  80/2834-itín  na  spoločných častiach  a zariadeniach  bytového  

    domu súp. č. 838,   

c) prislúchajúci podiel 80/2834-itín pozemku parc. KN-C č. 360/5 o výmere 601 m2,     

    vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou obytného domu súp. 

    č. 838 (podiel  predstavuje  16,965 m2) -  za cenu vo výške  339,31 €                                

    (slovom  tristotridsaťdeväť eur a 31 centov) 

Spolu kupujúci uhradí čiastku 38 605,31 € ( slovom  tridsaťosemtisícšesťstopäť eur   

a 31 centov). Kupujúci tiež uhradí   poplatok súvisiaci s vkladom do katastra  

nehnuteľností vo výške 66,00 € ( slovom šesťdesiatšesť eur ).  

 

 4. Odpredaj nasledovných nehnuteľností  podľa  § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.  138/1991  Zb. 

 o   majetku   obcí    v    znení    neskorších    predpisov    do   výlučného   vlastníctva    Eve 

 Fabiánovej ,  rod. Križanová,  Nová Dubnica :   

 a) byt 1-izbová bytová jednotka  na 5. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra  

     Jilemnického v Novej Dubnici so samostatným vchodom, označená v projektovej    

     dokumentácii ako byt č. 20. Bytová jednotka má výmeru 41,91 m2 a pozostáva  

     z miestností  : izba ( 17,57 m2), kuchyňa (10,72 m2)   a kúpeľňa + WC (4,64 m2)     

     s príslušenstvom - za cenu vo výške 19 907,25 €  ( slovom devätnásťtisícdeväťstosedem  

     eur a 25 centov) ... prislúchajúci podiel na dome 42/2834-ítín,  

 b) prislúchajúci  podiel   42/2834-ítín  na  spoločných  častiach  a zariadeniach  bytového        

     domu súp. č. 838,   

 c) prislúchajúci podiel 42/2834-ítín pozemku parc. KN-C č. 360/5  o výmere 601 m2,  

     vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou obytného domu súp.  

     č. 838 (podiel  predstavuje  8,907 m2) - za cenu vo výške  178,14 €  



    ( slovom stosedemdesiatosem eur a 14 centov). 

 Spolu kupujúci uhradí čiastku 20 085,39 € ( slovom  dvadsaťtisícosemdesiatpäť eur a 39     

 centov). Kupujúci tiež uhradí   poplatok súvisiaci s vkladom do katastra nehnuteľností vo  

 výške 66,00 € ( slovom šesťdesiatšesť eur ).  

 

 5. Odpredaj nasledovných  nehnuteľností  podľa  § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.  138/1991 Zb. 

 o majetku obcí v znení neskorších predpisov  do  výlučného  vlastníctva  Patrikovi  

 Holasovi,  rod.  Holas,    Nová Dubnica :   

 a) byt 3-izbová bytová jednotka  na 5. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra  

     Jilemnického v Novej Dubnici so samostatným vchodom, označená v projektovej  

     dokumentácii ako byt č. 22. Bytová jednotka má výmeru 77,31 m2 a pozostáva  

     z miestností  : chodba (5,33), izba ( 20,53 m2), izba ( 12,46 m2), izba ( 14,80 m2),  

     kuchyňa (5,56 m2) , kúpeľňa (7,54 m2) a WC (1,71m2) s príslušenstvom - za cenu vo  

     výške  36 722,25 €  ( slovom tridsaťšesťtisícsedemstodvadsaťdva  eur a 25 centov) ...  

 b) prislúchajúci podiel na dome 77/2834-ítín, prislúchajúci  podiel 77/2834-ítín  na   

     spoločných  častiach  a  zariadeniach bytového domu súp. č. 838,   

 c) prislúchajúci podiel 77/2834-ítín pozemku parc. KN-C č. 360/5 o výmere 601 m2,  

     vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou obytného domu súp.  

     č. 838 (podiel  predstavuje  16,329 m2)  – za cenu vo výške 326,58 € ( slovom  

     tristodvadsaťšesť eur a 58 centov). 

Spolu kupujúci uhradí čiastku 37 048,83 € ( slovom  tridsaťsedemtisícštyridsaťosem eur      

a 83 centov). Kupujúci tiež uhradí   poplatok súvisiaci s vkladom do katastra  

nehnuteľností vo výške 66,00 € ( slovom šesťdesiatšesť eur ).  

 

 6. Odpredaj nasledovných  nehnuteľností  podľa  § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 

 o majetku obcí v znení neskorších   predpisov do bezpodielového   vlastníctva    

 Vladimírovi Fülöpovi,   rod. Fülöp ,   s  manželkou   Zuzanou     Fülöpovou,      rod. Bieliková,   Nová  

Dubnica: 

a)  byt  3-izbová bytová jednotka  na 4. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra     

     Jilemnického v Novej Dubnici so samostatným vchodom, označená v projektovej    

     dokumentácii ako byt č. 37. Bytová jednotka má výmeru 72,90 m2 a pozostáva  

     z miestností  : izba + kuchyňa ( 30,71 m2), izba ( 12,95 m2), izba ( 13,13 m2), kúpeľňa  

     (3,87 m2) a WC (1,40 m2) s príslušenstvom + terasa (17,32 m2) - za cenu vo výške   

     35 450,20 €  ( slovom tridsaťpäťtisícštyristopäťdesiat eur a 20 centov) ... prislúchajúci  

     podiel na dome 73/2834-ítín   

b) prislúchajúci podiel 73/2834-ítín na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu  

     súp.č. 838,   

 c) prislúchajúci podiel 73/2834-ítín pozemku parc. KN-C č. 360/5 o výmere 601 m2,   

     vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou obytného domu súp.  

     č. 838 (podiel  predstavuje  15,481 m2) – za cenu vo výške 309,62 €                                     

     ( slovom tristodeväť   eur a 62 centov). 

 Spolu kupujúci uhradí čiastku 35 759,82 €  

 ( slovom tridsaťpäťtisícsedemstopäťdesiatdeväť eur a 82 centov). Kupujúci tiež uhradí    

 poplatok     súvisiaci s vkladom do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 €                                               

 ( slovom šesťdesiatšesť  eur ).  

 

 7. Odpredaj  nasledovných nehnuteľností  podľa  § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 

 o  majetku   obcí    v    znení    neskorších    predpisov    do   výlučného   vlastníctva        

 Valentínovi Balážovi,  rod. Baláž,   Nová Dubnica :   

 a)   byt 2-izbová bytová jednotka na 5. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra  

       Jilemnického v Novej Dubnici so samostatným vchodom, označená v projektovej    

       dokumentácii ako byt č. 39. Bytová jednotka má výmeru 59,68 m2 a pozostáva  

       z miestností  : kuchyňa ( 13,31 m2), izba ( 17,13 m2), izba ( 13,13 m2), kúpeľňa (3,87  

       m2) a WC (1,40 m2) s príslušenstvom  + terasa (16,10 m2)  - za cenu vo výške   

       29 112,75 € ( slovom dvadsaťdeväťtisícstodvanásť eur a 75 centov) ... prislúchajúci    



       podiel    na dome    60/2834-itín, 

  b) prislúchajúci podiel 60/2834-itín na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu    

       súp. č. 838, 

  c) prislúchajúci podiel 60/2834-itín pozemku parc. KN-C č. 360/5 o výmere 601 m2,  

       vedený na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou obytného domu súp.  

       č. 838 (podiel  predstavuje  12,724 m2) – za cenu vo výške 254,48  € ( slovom     

       dvestopäťdesiatštyri eur a 48 centov). 

 Spolu kupujúci uhradí čiastku 29 367,23 €                                                                                     

 ( slovom    dvadsaťdeväťtisíctristošesťdesiatsedem eur a 23 centov). Kupujúci tiež uhradí    

 poplatok    súvisiaci s vkladom do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € ( slovom  

  šesťdesiatšesť  eur ).  

  

 8. Odpredaj   nasledovných  nehnuteľností podľa  § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb.      

 o majetku  obcí  v  znení  neskorších   predpisov  do   bezpodielového   vlastníctva    

 Milanovi    Vráblovi,  rod. Vrábel ,    s  manželkou Klárou    Vráblovou,     rod. Kürtiová,  Nová   

Dubnica:  

 

 a) byt 4-izbová bytová jednotka na 3. poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra  

     Jilemnického v Novej Dubnici so samostatným vchodom, označená v projektovej  

     dokumentácii ako byt č. 34. Bytová jednotka má výmeru 88,22 m2 a pozostáva  

     z miestností  : kuchyňa ( 13,31 m2), izba ( 11,90 m2), izba ( 15,42 m2), izba ( 18,61 m2),  

     izba ( 13,13 m2), kúpeľňa (3,87 m2) a WC (1,40 m2) s príslušenstvom  - za cenu vo výške  

     41 904,50 €  ( slovom štyridsaťjedentisícdeväťstoštyri eur a 50 centov) ...prislúchajúci  

     podiel na dome 88/2834-itín,  

  b)prislúchajúci podiel 88/2834-itín na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu  

     súp. č. 838,  

  c)prislúchajúci podiel 88/2834-itín pozemku parc. KN-C č. 360/5 o výmere 601 m2, vedený  

    na LV 3385, k. ú. Nová Dubnica z pozemku pod stavbou obytného domu súp. č. 838     

    (podiel  predstavuje  18,662 m2) – za cenu  vo výške 373,24 € ( slovom tristosedemdesiattri  

    eur a 24 centov ). 

Spolu kupujúci uhradí čiastku 42 277,74 €                                                                                              

( slovom  štyridsaťdvatisícdvestosemdesiatsedem    eur a 74 centov). Kupujúci tiež uhradí    

poplatok súvisiaci s vkladom do katastra    nehnuteľností vo výške 66,00 € ( slovom  

šesťdesiatšesť eur ).  

 

 

13. Návrh na schválenie strategického majetku Mesta Nová Dubnica  

 

Uznesenie č. 114 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  o d k l a d á    
      schválenie strategického majetku Mesta Nová Dubnica na najbližšie rokovanie MsZ  

 

 

14. Informatívna správa o žiadostiach o odkúpenie pozemkov v záhradkárskych  

      osadách   č.1, 2, 3 a 5 

 

Uznesenie č. 115 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  b e r i e   na  v e d o m i e     
      Informatívnu správu o žiadostiach o odkúpenie pozemkov v záhradkárskych osadách  



      č. 1, 2, 3 a 5 

 

B) u k l a d á 

     1.  V súčinnosti s vedením mesta individuálne prerokovať  s každou záhradkárskou  

 osadou        ich  žiadosť o odkúpenie  pozemkov s cieľom  ujasniť si sporné otázky  

            v súvislosti s ich  žiadosťou 

 Z: prednostka MsÚ 

          T: 30. 11. 2011   

 

       2.  Pripraviť informatívnu správu o výsledku prerokovania a informovať mestské  

            zastupiteľstvo. 

          Z: prednostka MsÚ 

          T: december 2011  

 

 

15. Zriadenie vecného bremena – rozšírenie NNK siete v Malom Kolačíne 

                                                                                                                                                                          

Uznesenie č. 116 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  s c h v a ľ u j e      
 

V súlade s Článkom 13 a Článkom 14 ods. 1 písm. k) Zásad  hospodárenia s majetkom mesta Nová 

Dubnica zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na uloženie NN elektrickej siete 

(dĺžka  cca 20 m) na parc. KN-E č. 181/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 469 m2, k.ú. Malý 

Kolačín, vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica, LV 2162 v prospech : Stredoslovenská energetika - 

Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina,  IČO: 36442151. 

Poplatok 66,00 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.  

 

 

16. Zriadenie vecného bremena – optická sieť vybudovaná spoločnosťou  SWAN, a.s.,  

      Bratislava – zmena uznesenia 

 

Uznesenie č. 117 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  r u š í       
      Uznesenie  Mestského zastupiteľstva  č. 37 písm. B  zo dňa 18.04.2011   

 

B/  s c h v a ľ u j e 

V súlade s Článkom 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica zriadenie odplatného časovo 

neobmedzeného vecného bremena v prospech spoločnosti SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO :  

35680202. 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného - mesta Nová Dubnica strpieť optický kábel na 

pozemkoch, kde výlučným vlastníkom je 1/1 mesto Nová Dubnica : parc. KN-C č. 2, 3/1, 13, 14, 15, 17, 

18, 29, 39, 61, 84, 85, 87, 88, 99/1, 100, 112, 120, 127, 134, 136, 137, 155, 158, 167, 168, 170, 171/1, 172, 

174, 176, 183, 187, 189, 200, 208, 336, 337/2, 337/6, 338, 340/1, 344, 350/1, 357, 358, 359, 360/1, 360/2, 

360/4, 362,  363, 366, 389, 390, 394, 396, 395, 398, 414, 420/1, 424/1, 436/1, 436/6, 436/7, 441, 443/1, 

443/7, 444/2, 513/2, 513/14, 513/15, 1166, 1169, 1172, 1178, 1179, 1183/1, 1191, 1198/1, 1198/2, 1202/2, 

2424, 2425, 2428/2, 2437, všetky parcely vedené na LV 1000 k. ú. Nová Dubnica, a to za podmienok :  

 

 

-  jednorazová   odplata   za   zriadenie   vecného   bremena   vo  výške 1 €   za   bežný   meter     



  inžinierskych sietí - optickej siete v meste Nová Dubnica, čo pri celkovej dĺžke optickej siete     

  7 152 bežných metrov činí poplatok spolu vo výške 7 152 €.   

- poplatok    za   vklad    vecného   bremena   do katastra   nehnuteľností  vo výške  66 € hradí  

  oprávnený z vecného bremena : fy SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava  

 

C/  s c h v a ľ u j e 

V súlade s Článkom 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica zriadenie odplatného časovo 

neobmedzeného vecného bremena v prospech spoločnosti SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO :  

35680202.  

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného - mesta Nová Dubnica strpieť optický kábel na 

pozemkoch, kde výlučným vlastníkom je 1/1 mesto Nová Dubnica :  parc. KN-C č. 1191, 1194, 1195 a 

558/1, všetky parcely vedené na LV 1000 k. ú. Nová Dubnica,  a to za podmienok : 

- jednorazová   odplata          za  zriadenie vecného bremena je vo výške 12 € za bežný meter                

  ( celková       výška   odplaty bude stanovená v zmluve o zriadení vecného bremena v súlade      

  s  uvedenou   cenou  na   základe   geometrického   plánu  ukončených   inžinierskych sietí ), 

- poplatok   za vklad   vecného   bremena   do katastra  nehnuteľností    vo výške    66 €   hradí  

  oprávnený z vecného bremena : fy SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava . 

 

 

 

 

 

      

                                     Ing. Peter Marušinec 

                                                                                                              primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


