
1 

 

  

  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) 

 

      1.     nehnuteľnosti – pozemky:        

a) pozemok parc. KN-C č. 423/2   -  zastavané plochy a nádvoria o výmere  284 m², 

          ktorý  vznikol  odčlenením  z  pozemku  parc.  KN-C č. 423 – zastavané plochy  a  nádvoria  

o výmere  2 051 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. 422/10 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere  427 m²,      

c)    pozemok parc. KN-C č. 422/8   -  zastavané plochy a nádvoria o výmere  483 m²,            

     d)   pozemok parc. KN-C č. 422/9   -  zastavané plochy a nádvoria o výmere  107 m², 

          ktoré vznikli  odčlenením z pozemku parc. KN-C č. 422/1 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 3 554 m
2
,  pozemok zapísaný Okresným úradom ILAVA, Katastrálnym odborom 

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

všetky pozemky na základe geometrického plánu č. 46596399-36/2015, vyhotoveného geodetom 

Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46596399  dňa 15.07.2015, 

úradne overeným Okresným úradom Ilava, Katastrálnym odborom dňa 24.07.2015,  ktorý tvorí  

Prílohu  č. 1 tohto zámeru,  

     2.     nehnuteľnosť– stavbu:        

            a)       časť stavby súp.  č.  24  (prízemná budova vrátane betónovej terasy - pódia), 

stavba vedená Okresným úradom Ilava, Katastrálnym odborom na LV č. 1000 pre k. ú. Nová 

Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica, nachádzajúca sa na pozemku parc. KN-C č. 423/2 

- zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 284 m², tak ako je uvedený v bode 1. písm. a)  

tohto zámeru, tak ako je vyznačená v Prílohe č. 1 tohto zámeru, a  to do výlučného vlastníctva 

Branislavovi Dudovi.   

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.  Dlhoročné užívanie  časti stavby  súp. č. 24  a  priľahlých pozemkov žiadateľom na základe 

Nájomnej zmluvy č. 47/1997 zo dňa 29.09.1997 v  znení dodatkov, ďalej Nájomnej zmluvy                 

č. 350/2012 zo  dňa  01.10.2012  až  dodnes. 

    2.  Nájomca zrealizoval v roku 1999 kompletnú rekonštrukciu  predmetu nájmu / budovy a terasy / na 

základe Nájomnej zmluvy č. 47/1997 v  znení dodatkov, čím došlo k zhodnoteniu majetku vo 

vlastníctve  mesta. 

    3.  Na časti stavby  súp. č. 24   je  v  súčasnosti  nevyhnutná  rozsiahla  oprava – rekonštrukcia strechy 

a  ďalších  častí  budovy  z  dôvodu  jej  dlhoročného  užívania  od  r. 1997,  ktorú žiadateľ v prípade 

schválenia odpredaja plánuje zrealizovať. 
 

    V Novej Dubnici dňa  10.08.2015 

 

 

                                                                   Ing. Peter Marušinec  

                                                                    primátor Mesta Nová Dubnica                                                 
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