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

Mesto Nová Dubnica  
zverejňuje 

ZÁMER 
odpredať majetok Mesta Nová Dubnica  podľa § 9a ods. 8 písm. e)  

zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí  v znení neskorších predpisov  
(prípad hodný osobitného zreteľa) 

 
        

• pozemok parc. KN-C č. 177 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  59 m²,  
pozemok, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. KN-E č. 13 – zastavaná plocha a nádvorie        
o celkovej výmere 51 m2 a z pozemku parc. KN-E č. 74/1 – ostatná plocha o celkovej               
výmere 1361 m2, oba pozemky zapísané Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom                
na LV č. 2162, k. ú. Malý Kolačín, vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica, 

 na základe geometrického plánu č. 45403066-102/2019 vyhotoveného spoločnosťou MAP GEO 
Trenčín s.r.o., Ing. Miroslavom Burzalom, Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 45 403 066,          
dňa 07.06.2019, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto zámeru, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
Ing. Miroslavovi Škrabalovi a Janke Škrabalovej, obaja bytom Nová Dubnica. 

 
Zdôvodnenie odpredaja  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení 
neskorších predpisov (ako prípad hodný osobitného zreteľa): 
-  žiadatelia sú vlastníkmi priľahlého pozemku parc. KN-C č. 176/1 v Malom Kolačíne, ktorí majú 

záujem o odkúpenie uvedených priľahlých pozemkov k ich pozemku za účelom skvalitnenia  bývania,  
- žiadatelia dlhodobo užívajú uvedené pozemky na základe Nájomnej zmluvy č. 276/2009                     

zo dňa 15.12.2009, 
-  žiadatelia si ako nájomcovia počas celej doby nájmu riadne a včas plnili všetky záväzky vyplývajúce 

z nájomnej zmluvy, 
-   počas  nájmu  žiadatelia  investovali  finančné  prostriedky  do zhodnotenia prenajatých pozemkov, 
-  odpredaj pozemkov je v súlade s Článkom 6 ods. 5 písm. d) a Článkom 8 ods. 6 Zásad hospodárenia 

s majetkom Mesta Nová Dubnica (do úvahy prichádza len jeden nadobúdateľ, ktorým je vlastník 
priľahlej nehnuteľnosti). 

 
V Novej Dubnici dňa 10.06.2019 
 
 
 

Ing. Peter Marušinec  
primátor Mesta Nová Dubnica                                                                       
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Príloha č. 1 


