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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 ) 

 
a) pozemok parc. KN-C č. 64/4 – vodná plocha o výmere  25 m²,  
b) pozemok parc. KN-C č. 64/5 – vodná plocha o výmere  10 m², 
c) pozemok parc. KN-C č. 64/6 – vodná plocha o výmere    7 m²,   

  všetky tri pozemky vznikli odčlenením  z  pozemku parc. KN-E č. 5006/1 – zastavaná plocha             
a nádvorie o výmere  9303  m², pozemok  zapísaný  Okresným  úradom  Ilava,  katastrálnym  
odborom   na  LV  č.  2940 ,  k. ú. Veľký Kolačín,   vlastník   1/1   Mesto  Nová  Dubnica,                  
na základe geometrického plánu č. 43621457-27-19, vyhotoveného Ing. Štefanom Kajlom                 
- Geodetickou kanceláriou, Piaristická 273/21, 911 01, Trenčín, IČO: 43 621 457, dňa 15.04.2019,  
ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto zámeru, nasledovne: 
1) pozemok uvedený  v  písm. a)  tohto zámeru do výlučného vlastníctva Ing. Pavla Krejčíka, 

bytom Nová Dubnica, 
2) pozemok uvedený  v  písm. b)  tohto zámeru do výlučného vlastníctva Marty Kotlárikovej, 

bytom Nová Dubnica, 
3) pozemok uvedený v  písm. c) tohto zámeru  do  výlučného  vlastníctva Milana Mikuša,              

bytom Nová Dubnica. 
 
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 ): 
- každý z troch  žiadateľov uvedených v bodoch 1), 2) a 3) tohto zámeru: 

• je vlastníkom priľahlého pozemku ku pozemku o odkúpenie ktorého žiada, 
• pozemok, o odkúpenie ktorého žiada, užíva príbližne 50 rokov, je oplotený a tvorí s priľahlým  

pozemkom  vo vlastníctve žiadateľa ucelený pozemok, 
-    zámer odpredať uvedený pozemok je v súlade s Článkom 8 ods. 6 Zásad hospodárenia  majetkom  

mesta Nová Dubnica. 
  

 
 
 
     V Novej Dubnici dňa  11.06.2018 
  
 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Marušinec  
primátor mesta                                                                       

 



2 
 

 
                                                                                                                                          Príloha č. 1 
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