
 
 

 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 pozemky: 
 

1. parc. KN-C č. 513/2 – ostatná plocha o výmere 27 425 m², jeho časť o výmere 0,90 m2, 
2. parc. KN-C č. 99/1 – zastavaná plocha nádvorie o výmere 15 089 m²,  jeho časť o výmere 0,90 m2, 
3. parc. KN-C č. 443/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 948 m², jeho časť o výmere 0,90 m2, 
4. parc. KN-C č. 200/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 434 m², jeho časť o výmere 0,90 m2, 
5. parc. KN-C č. 337/5 – ostatná plocha o výmere 472 m²,jeho časť o výmere 0,90 m2,  
6. parc. KN-C č. 337/5 – ostatná plocha o výmere 472 m², jeho časť o výmere 0,60 m2, 
7. parc. KN-C č. 101 – ostatná plocha o výmere 4 258 m², jeho časť o výmere 0,90 m2, 
8. parc. KN-C č. 101 – ostatná plocha o výmere 4 258 m², jeho časť o výmere 0,90 m2, 
všetky pozemky vedené Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV 1000, k. ú. Nová Dubnica, 
vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica, spoločnosti QEX Plochy s.r.o., Brnianska č. 1, 911 05 Trenčín,                 
IČO: 46 143 912.  
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 QEX, a.s. v roku  2019  založila 100%  dcérsku spoločnosť QEX Plochy s.r.o.a previedla   

do nej siete reklamných plôch  za účelom kumulácie  investícií do jej reklamných sietí  a účtovného 
oddelenia od spoločnosti QEX, a.s.,    

- spoločnosť QEX, a.s. na základe Nájomnej zmluvy č. 410/2015 zo dňa 17.12.2015 dodnes užíva uvedené 
pozemky za účelom umiestnenia 8 reklamných nosičov. Prenájom uvedených pozemkov spoločnosti 
QEX, a.s. schválilo MsZ v Novej Dubnici svojim Uznesením č.131 zo dňa 04.11.2015, 

- na základe uvedených skutočností bola na mesto podaná žiadosť  o prenájom uvedených pozemkov       
pre spoločnosť QEX Plochy s.r.o., a to za rovnakých podmienok, ktoré boli schválené mestským 
zastupiteľstvom pre spol. QEX, a.s., 

- nakoľko aj spoločnosť QEX Plochy s.r.o. plánuje mať reklamné nosiče umiestnené na uvedených 
pozemkoch po dobu dlhšiu ako 1 rok, je potrebné postupovať v súlade s Článkom 12 ods. 5 písm. g) 
Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica. 
 

Príloha č. 1:  Situačný náčrt 
Príloha č. 2:  Pôdorys a rozmery reklamného nosiča č. 1 a č. 6 

 
V Novej Dubnici dňa 18.02.2020  

 
 
 
 
 

Ing. Peter Marušinec 
primátor Mesta Nová Dubnica  
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