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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: 

      
•   nebytové priestory na prízemí 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 v projektovej dokumentácii ako: 
a) miestnosť č. 1.11   o  výmere  27,30 m², 
b) miestnosť č. 1.12   o  výmere    6,40 m², 
c) miestnosť č. 1.13   o  výmere    6,70 m², 
d) miestnosť č. 1.14   o  výmere  13,70 m², 
e) miestnosť č. 1.15   o  výmere  28,30 m², 
f) miestnosť č. 1.16   o  výmere    4,50 m², 
g) miestnosť č. 1.17   o  výmere  28,00 m², 
h) miestnosť č. 1.18   o  výmere  28,00 m², 
spolu o celkovej výmere 142,90 m² tak, ako sú vyznačené v Prílohe č. 1 tohto zámeru,               
a to Bytovému podniku, m.p.o.,Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 37 914 383. 
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): 

  -       Bytový podnik, m.p.o. v súčasnosti užíva nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. poschodí 
bytového domu súp. č. 29, vchod 19 v  Pribinovych  sadoch  na základe  Nájomnej zmluvy             
č. 10/2007 zo dňa 30.06.2007 v znení jej dodatkov, 

- Bytový podnik, m.p.o. podal žiadosť o prenájom uvedených nebytových priestorov z dôvodu 
mestom plánovaného presťahovania podniku do nebytových priestorov na prízemí budovy 
súp. č. 781 na ul. Topoľovej, výsledkom ktorého bude sústredenie organizácií zriadených 
alebo založených mestom do jednej budovy (TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., Mestská polícia 
a Bytový podnik, m.p.o.), 

-   pri návrhu podmienok prenechať uvedené nebytové priestory do nájmu                                 
je zohľadnený verejnoprospešný charakter činností vykonávaných  Bytovým podnikom, 
m.p.o., ako  príspevkovou  organizáciou  zriadenou  mestom  Nová  Dubnica. 

   
         V Novej Dubnici dňa 09.06.2020  

 
 
 
 
 

Ing. Peter Marušinec 
primátor Mesta Nová Dubnica 
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Príloha č. 1 


