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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 ) 

 
        
 

• parc. KN-C č. 2715/105 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  177  m²,  
  ktorý vznikol odčlenením  z  pozemku parc. KN-C č. 2715/1 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere  6 469  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. 46596399-66/2018, vyhotoveného geodetom Ing. Norbertom 
Molnárom, SNP 72/14,  018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596 399, dňa 10.10.2018,  ktorý 
tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu uznesenia. 

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 ): 
- žiadatelia sú vlastníkmi priľahlého pozemku parc. KN-C č. 2715/26 v k.ú. Nová Dubnica        

pri ich rodinnom dome,   
- žiadatelia  sa  dlhoročne  starajú  o trávnatú  plochu po obvode oplotenia ich pozemku,  
- o odkúpenie žiadajú z dôvodu rozšírenia záhrady pri rodinnom dome,  
- schválením odpredaja sa taktiež zamedzí vytváraniu čiernych skládok za budovou 

pohostinstva na predmetnej časti pozemku, tak ako už bolo zistené v minulosti, 
- žiadatelia podali žiadosť o odkúpenie uvedeného pozemku už v roku 2014, ktorej 

prerokovanie bolo odložené s podmienkou, že si majetkoprávne vysporiadajú priľahlý 
pozemok parc. KN-C č. 2715/31 v k.ú. Nová Dubnica, ktorý po odkúpení bude tvoriť 
s pozemkom, ktorý je predmetom žiadosti ucelený pozemok. Túto podmienku žiadatelia 
splnili a v súčasnosti už sú jeho bezpodielovými spoluvlastníkmi.  

 
 
 
       V Novej Dubnici dňa  19.10.2018 
  
 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Marušinec  
primátor mesta                                                                       
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