
  
  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. 420/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 205 m², 
 zapísaný Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 1000, k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 

Mesto Nová Dubnica, do výlučného vlastníctva 1/1 spoločnosti Apollo s.r.o., ul. J. Kollára 696/11, 018 51 
Nová Dubnica, IČO: 50 026 402. Situačný náčrt tvorí Prílohu č. 1 tohto zámeru. 
 
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): 

- žiadateľ - spoločnosť Apollo s. r. o. je výlučným vlastníkom stavby súp. č. 789, pozemku pod budovou      
parc. KN-C č. 420/3 a pozemkov parc. KN-C č. 420/5 a č. 420/13, ktoré sú priľahlé k pozemku  parc. KN-C        
č. 420/12, ktorý je predmetom žiadosti, 

- Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa 09.09.2015 Uznesením č. 101 schválilo prenájom pozemku 
parc. KN-C č. 420/12 spoločnosti Apollo, s.r.o, na základe ktorého bola uzatvorená Nájomná zmluva           
č. 308/2016 zo dňa 30.09.2016 za účelom užívania pozemku ako prístupovej cesty, v súčasnosti slúži         
ako zásobovacia cesta pre reštauráciu Dubno Eat & Sleep  v budove  súp. č. 789 na ul. P. Jilemnického,   

- odpredaj uvedeného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona              
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je v súlade s Článkom 6 ods. 5 písm. d) Zásad 
hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica (žiadateľ je vlastník priľahlých nehnuteľností), 

- podpora podnikateľskej činnosti na území mesta a podpora rozvoja služieb pre obyvateľov mesta. 
 
 
  V Novej Dubnici dňa 04.02.2020  

  
 
 
 
 

 
Ing. Peter Marušinec 

primátor Mesta Nová Dubnica
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Príloha č. 1 


