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

Dubnica, nachádzajúca sa na  pozemku parc. KN-C č. 425/3 - zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 692 m², 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. 425/3 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 692 m², 

   parc. KN-C č. 413/9 - ostatné plochy o celkovej výmere 5 860 m², jeho časť o výmere 1 250 m²,  

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

k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica. Uvedené pozemky  sú vyznačené 

v Prílohe č. 1 tohto zámeru, 

c)   nebytové priestory na 1. poschodí v budove súp. č. 781 na Topoľovej ulici v Novej  

Dubnici, stavba vedená Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV  č. 1000, k. ú. 

Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica na parc. KN-C č. 425/4 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere  399 m², zapísanej na LV č. 1000, k. ú. Nová Dubnica, nebytové 

priestory označené podľa projektovej dokumentácie ako miestnosti č. 2.12, 2.13, 2.16, 2.17  

a 2.18  o celkovej výmere  103 m², tak ako sú vyznačené v Prílohe č. 2 tohto zámeru, 

spoločnosti TEKOS, s.r.o, Topoľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36 303 305.    

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. Spoločnosť TEKOS, s.r.o. užíva dodnes uvedené nehnuteľnosti  na základe Nájomnej zmluvy 

č. 178/2008 zo dňa 01.07.2008, uzavretej medzi Mestom Nová Dubnica ako prenajímateľom 

a spoločnosťou TEKOS, s.r.o., 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  spoločnosti TEKOS, s.r.o.. 

3. Spoločnosť TEKOS, s.r.o bola založená Mestom Nová Dubnica prednostne na 

zabezpečovanie činností na území mesta, ktoré vyplývajú mestu zo zákona, ako je zvoz 

a vývoz komunálneho odpadu, čistenie a  zametanie verejných priestranstiev, zimná údržba 

miestnych komunikácii, chodníkov a  verejných priestranstiev, údržba a kosenie zelene na 

verejných priestranstvách a pod.. 

4. Pri zámere prenechať uvedené nehnuteľnosti  do nájmu je zohľadnený verejnoprospešný 

charakter  vykonávaných  prác  spoločnosťou TEKOS, s.r.o.. 

      

         V Novej Dubnici dňa 23.02.2016  

 

 

                                                                                         Ing. Peter Marušinec 

                                                                                         primátor Mesta Nová Dubnica  
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