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Mesto Nová Dubnica 
zverejňuje 

ZÁMER 
                                                                                                                                                                                                                            

prenechať do nájmu nasledovnú nehnuteľnosť podľa § 9a ods. 9) písm. c) Zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

(prípad hodný osobitného zreteľa) 
 
 
• pozemok parc. KN-C č. 443/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 948 m², zapísaný 

Okresným úradom ILAVA, Katastrálnym odborom na LV č. 1000, k. ú. Nová Dubnica, vlastník 
1/1 Mesto Nová Dubnica,  a  to jeho časť  o  výmere 57 m², tak ako je vyznačené v Situačnom 
náčrte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto zámeru Pavlovi Šajbenovi – SMOKER, ul. SNP 52/7,         
018 51 Nová Dubnica, IČO: 32288255 a Rastislavovi Böhmovi – KONEKT, ul. Štúrova 22/194, 
018 51 Nová Dubnica, IČO: 30182433.  

Zdôvodnenie prenechania do nájmu podľa  § 9a  ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (ako prípad hodný osobitného zreteľa): 
- žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi budovy na ulici SNP súp. č. 844 na parcele              

KN-C č. 443/8, v ktorej sa v súčasnosti nachádza obchodná  prevádzka supermarketu TESCO 
a priľahlého pozemku parc. KN-C č. 443/26,  

- MsZ svojim Uznesením č. 9 zo dňa 05.02.2014 už schválilo v súvislosti so zriadením obchodnej  
prevádzky supermarketu odpredaj priľahlých pozemkov a Uznesením č. 38 zo dňa 15.04.2015 
prenájom časti uvedeného pozemku za účelom vybudovania parkovacích miest, 

- v súvislosti s prevádzkovaním supermarketu TESCO žiadatelia  podali na mesto žiadosť               
o  prenájom ďalšej časti pozemku parc. KN-C č. 443/1 o výmere 57 m², tak ako je vyznačené 
v priloženom Situačnom náčrte za účelom rozšírenia vonkajších skladových priestorov                
a  vytvorenia dvoch  nových parkovacích miest pri prístupovej ceste pre prevádzku 
supermarketu, a to na dobu počas trvania nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkmi budovy     
(žiadateľmi)  a  TESCO STORES SR, a.s. Bratislava, resp. nástupníckou spoločnosťou, ktorá 
prevezme všetky práva a povinnosti z nájomnej zmluvy, 

- rozšírenie skladových priestorov je potrebné aj z dôvodu blížiaceho sa dátumu nadobudnutia 
účinnosti Zákona č. 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (týka    
sa vratných PET flaší), 

- prenájom je v súlade s Článkom 11 ods. 7 a Článkom 12 ods. 11 Zásad hospodárenia                   
s majetkom Mesta Nová  Dubnica.  

 
       Príloha č. 1 – Situačný náčrt 
 
            

V Novej Dubnici dňa 15.10.2019 
                                                                                                    
 
 
 
 

Ing. Peter Marušinec 
primátor Mesta Nová Dubnica 
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