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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) 

 

               nehnuteľnosti – pozemky:        

a) pozemok parc. KN-C č. 1178/2   -  zastavané plochy a nádvoria o výmere  35 m², 

ktorý  vznikol  odčlenením  z  pozemku  parc.  KN-C č. 1178 – zastavané plochy  a  

nádvoria o výmere  785 m², pozemok zapísaný Okresným úradom ILAVA, katastrálnym 

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

b) pozemok parc. KN-C č. 1178/3 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere  85, 
ktorý  vznikol  odčlenením  z  pozemku  parc.  KN-C č. 1178 – zastavané plochy  a  

nádvoria o výmere  785 m², pozemok zapísaný Okresným úradom ILAVA, katastrálnym 

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

na základe geometrického plánu č. 46596399-14/2016, vyhotoveného geodetom Ing. Norbertom 

Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46596399 dňa 17.02.2016, ktorý tvorí  

Prílohu č. 1 tohto zámeru, spoločnosti EXIMO, s.r.o., SNP 365/76-21, 018 51 Nová Dubnica, 

IČO: 36 326 208. 

      

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): 

     1.  Pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti spol. EXIMO, s.r.o. sú priľahlé k pozemkom, ktorých 

výlučným vlastníkom je spol. EXIMO, s.r.o. a na ktorých sa nachádzajú stavby – budovy tiež vo 

výlučnom vlastníctve žiadateľa. (stavba súp. č. 79 na parc. KN-C č. 1177/1 a stavba súp. č. 839 na 

parc. KN-C č. 1177/3), ktoré  nadobudol  od Mesta Nová Dubnica na základe kúpnej zmluvy, ako 

úspešný uchádzač v obchodnej verejnej súťaži.  

    2. Odpredaj je v súlade s Článkom 6 ods. 5 písm. d) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová 

Dubnica ( odpredaj vlastníkovi priľahlej nehnuteľnosti).  

    3.  O odkúpenie predmetných pozemkov žiada spol. EXIMO, s.r.o. z dôvodu rozšírenia odstavných 

a manipulačných plôch pre činnosť prevádzky nachádzajúcej sa v uvedených budovách.  

    4.  Podpora podnikateľskej činnosti na území mesta. 
 

 

 

    V Novej Dubnici dňa  23.02.2016 

 

 

                                                                   Ing. Peter Marušinec  

                                                                    primátor Mesta Nová Dubnica           
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                                                                                                                                                     Príloha č. 1  

 


