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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: 

      
•   nebytový priestor 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, nebytový priestor označený v projektovej 
dokumentácii ako miestnosť č. 2.02 o výmere  28,70 m², tak ako je vyznačený v Prílohe č. 1 tohto 
zámeru, a to 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): 

  -       spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. užíva  susedné nebytové priestory nachádzajúce           
sa na tej istej chodbe na 1. poschodí (Príloha č.1) na  základe  Nájomnej zmluvy  č. 178/2008       
zo dňa 01.07.2008 v  znení jej dodatkov, uzavretej medzi Mestom Nová Dubnica ako 
prenajímateľom a  spoločnosťou TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. ako nájomcom, uzavretej               
na základe Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 13 zo dňa 09.03.2016 a Uznesenia MsZ v Novej 
Dubnici č. 12 zo dňa 28.02.2018, 

- spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. podala žiadosť o prenájom uvedeného nebytového 
priestoru z dôvodu rozšírenia priestorov pre zabezpečenie činnosti spoločnosti, 

-   pri návrhu podmienok prenechať uvedené nehnuteľnosti do nájmu je zohľadnený 
verejnoprospešný charakter  vykonávaných  prác  spoločnosťou TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.,  
ako spoločnosti so 100% účasťou Mesta Nová Dubnica, 

-  prenájom  je v súlade s Článkom 11 ods. 17 a Článkom 12 ods. 11 Zásad hospodárenia 
s majetkom Mesta Nová Dubnica. 

 

   Príloha č. 1 – Situačný náčrt 
   
 

            V Novej Dubnici dňa 18.02.2020  
 
 
 
 
 
 
 

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


