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

 

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: 

 
a)  stavbu  súp. č. 790 – budova sociálneho zariadenia,  

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

Dubnica, nachádzajúca sa na  pozemku parc. KN-C č. 413/8 - zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 205 m², vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica, pozemok vedený Okresným 

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

Nová Dubnica. 

     b)  pozemky:  

 parc.  KN-C č. 413/7   -  ostatné plochy o celkovej výmere  3 082 m², 

 parc.  KN-C č. 413/8   -  zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  205 m², 

 parc.  KN-C č. 413/10 -  ostatné plochy o celkovej výmere  2 807 m², jej časť o výmere 1 925 m², 

 parc.  KN-C č. 413/2   -  zastavané plochy  a nádvoria o celkovej výmere 1 449 m²,  jej  časť 

o výmere  70 m², 

 parc.  KN-C č. 425/32 -   ostatné plochy o celkovej výmere  39 m²,  jej časť o výmere 37 m², 

 parc.  KN-C č. 420/16   - ostatné plochy o celkovej výmere 3 546 m²,  jej časť o výmere 35 m², 

          všetky pozemky vedené Okresným úradom Ilava, Katastrálnym odborom  na  LV č. 1000 pre  k. ú. 

Nová Dubnica, vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica, ktoré  sú vyznačené v Prílohe č. 1 tohto zámeru, 

Tenisovému klubu Nová Dubnica, Hviezdoslavova 2, P.O.Box 12C, 018 51 Nová Dubnica,        

IČO: 37 913 174. 

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): 

1. Tenisový klub Nová Dubnica užíva dodnes uvedené nehnuteľnosti  na základe Nájomnej 

zmluvy č. 137/1998 zo dňa 01.12.1998 v znení Dodatku č. 1, uzavretej medzi Mestom Nová 

Dubnica ako prenajímateľom a Tenisovým klubom Nová Dubnica, ako nájomcom. 

2. Z  dôvodu  aktualizácie  uvedenej  nájomnej  zmluvy  podľa  súčasných  podmienok                              

a v súlade s  platnými Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica, je 

zverejnený tento  zámer  na  prenájom uvedených  nehnuteľností  Tenisovému klubu Nová 

Dubnica. 

3. Uvedené nehnuteľnosti bude Tenisový klub Nová Dubnica naďalej užívať na                 

tréningovú  a  súťažnú činnosť mládeže  a  ďalších záujemcov, na organizovanie  súťaží         

a  na  prevádzkovanie klubovne.              

4.  Podpora športu na území Mesta Nová Dubnica. 

      

         V Novej Dubnici dňa 23.02.2016  

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor Mesta Nová Dubnica 
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