
 

 

 Mesto Nová Dubnica  
  Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
V súlade s § 9a ods. 9) písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 

 

Mesto Nová Dubnica  
zverejňuje 

ZÁMER 

 
prenechať do nájmu podľa § 9a ods. 9) písm. c) Zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov 

ako prípad hodný osobitného zreteľa nasledovné nehnuteľnosti: 
   

 pozemok parc. KN-C č. 420/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 251 m²,   

pozemok vznikol odčlenením z pozemku parc. KN-C č. 420/1 – ostatné plochy o výmere 6 440 m
2
,
 

pozemok zapísaný Okresným úradom Ilava, Katastrálnym odborom na LV 1000, k. ú. Nová Dubnica, 

vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica,  

 pozemok parc. KN-C č. 420/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m², 

pozemok vznikol odčlenením z pozemkov parc. KN-C č. 421 - ostatné plochy o výmere 10 773 m
2
, 

parc. KN-C č. 420/1 – ostatné plochy o výmere 6 440 m
2
 oba pozemky zapísané Okresným úradom 

Ilava, Katastrálnym odborom na LV 1000, k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica,  

na základe geometrického plánu č. 85/2015 vyhotoveného Ing. Igorom Ďuríkom, Rudnianska 1 041,        

018 64 Košeca, IČO: 33 490 520 dňa 21.08.2015, ktorého časť tvorí  Prílohu č. 1 tohto zámeru, spoločnosti 

BAMAX plus s. r. o., ul. Kollárova 696/11, 018 51 Nová Dubnica,  IČO: 36 329 959.  

Zdôvodnenie prenechania majetku do nájmu podľa § 9a ods. 9) písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prípad hodný osobitného zreteľa): 

- žiadateľ o prenájom - spoločnosť BAMAX plus s.r.o. je výlučným vlastníkom stavby súp. č. 789, 

pozemku pod budovou parc. KN-C č. 420/3 a  pozemku  parc. KN-C č. 420/5, ktoré sú priľahlé                

k  pozemkom parc. KN-C č. 420/12, 420/15, ktoré sú  predmetom žiadosti,  

- prenájom uvedených pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)  Zák.     

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je v súlade s Článkom 11 ods. 7 Zásad 

hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica  (žiadateľ je vlastník priľahlých nehnuteľností), 

- o prenájom uvedených pozemkov žiada spoločnosť BAMAX plus s.r.o. z dôvodu plánovanej 

rekonštrukcie budovy súp. č. 789  za  účelom prevádzkovania  služieb pre obyvateľov mesta             

(napr. reštauračné služby, kozmetika, kaderníctvo, kancelárske priestory a pod.). V súvislosti s 

uvedenou rekonštrukciou budovy  a  následnou prevádzkou služieb, žiadateľ plánuje vybudovanie 

prístupovej cesty  na  parc. KN-C č. 420/12  a  parkovacích  miest  na  parc. KN-C č. 420/15, 

- žiadateľ v  prípade schválenia prenájmu vybuduje na vlastné náklady parkovisko na  parc.  KN-C          

č. 420/15 pre približne 17 parkovacích miest, ktoré by slúžilo verejnosti, zákazníkom                                

a  prevádzkovateľom  služieb v budove  súp. č. 789,     

- podpora  podnikateľskej činnosti na území mesta a  podpora rozvoja služieb pre obyvateľov mesta. 

 

Príloha č. 1:  Časť geometrického plánu č. 85/2015 

   

V Novej Dubnici dňa 25.08.2015 
  

                                                                                      Ing. Peter Marušinec 

                                                                                          primátor Mesta Nová Dubnica  

 



 

 

 
 

Príloha č. 1 


