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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  

ako prípad hodný osobitného zreteľa 
1.   nehnuteľnosť– stavbu:        

a)  stavba  súp. č. 366 - budova školy,  
    nachádzajúca sa na pozemku parc. KN-C č. 513/5 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej       

výmere  901 m², pozemok zapísaný Okresným úradom ILAVA, Katastrálnym odborom na LV          
č. 1000,  k. ú.  Nová  Dubnica,  vlastník  1/1  Mesto Nová Dubnica.        

       Stavba  súp. č. 366 – budova školy  je vedená Okresným úradom Ilava, Katastrálnym odborom             
na LV č. 1000  pre  k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica. 

      2.   nehnuteľnosti – pozemky: 
 a)  parc. KN-C č. 513/5   -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 901 m², 

zapísaný Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na LV č. 1000, k. ú. Nová Dubnica, 
vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica, 

b)  parc. KN-C č. 513/28 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  1332  m²,  
ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. KN-C č. 513/15 - ostatná plocha o výmere   4069 m²,  
pozemok zapísaný Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV  č. 1000, k. ú. Nová  
Dubnica, vlastník   1/1   Mesto  Nová  Dubnica,  na   základe   geometrického plánu č. 46596399-
61/2019, vyhotoveného geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14,  018 51 Nová Dubnica, 
IČO: 46 596 399, dňa 02.09.2019, ktorý tvorí  Prílohu č. 1 tohto zámeru, obe uvedené nehnuteľnosti 
do výlučného vlastníctva 1/1 Občianskemu združeniu EDEN, Trenčianska 726/60,  018 51 Nová 
Dubnica, IČO:  36 127 795. 

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): 
- Občianske združenie EDEN dlhodobo užíva uvedené nehnuteľnosti na základe Zmluvy o nájme          
č.169/2006 dňa 01.05.2006, uzavretej medzi Mestom Nová Dubnica ako prenajímateľom a Občianskym 
združením EDEN ako nájomcom, v  znení dodatkov, na účel výchovy a vzdelávania a činnosti s tým 
súvisiace v súčasnosti Občianske združenie EDEN prevádzkuje v  prenajatej budove súp. č. 366  
súkromnú základnú školu, súkromnú základnú umeleckú školu, školskú jedáleň a školskú družinu               
a  plánuje pokračovať v prevádzkovaní aj naďalej, 

- počas uplynulých 9 rokov Občianske združenie EDEN ako zriaďovateľ uvedených školských zariadení,     
po predchádzajúcej dohode s mestom, investoval do nutných opráv na budove súp. č. 366  približne  
60 000,- €, z  čoho časť bola započítana s cenou nájmu  na základe uzavretých „Dohôd o vzájomnom 
započítaní“, 

- mesto ako vlastník tiež vynaložilo nemalé prostriedky na vykonanie nevyhnutných opráv strešnej krytiny      
z dôvodu opakovaného zatekania do priestorov budovy, 

-    vzhľadom na vek budovy, ktorá bola skolaudovaná v roku 1984 (pred 35 rokmi) a technický stav budovy, 
železobetónový skelet, tehloblokovú dierovú výplň, narastá aj rozsah predpokladaných nevyhnutných 
opráv, ako je výmena tepeľných rozvodov, radiátorov a vyregulovanie systému, výmena podlahovej 
krytiny, odvlhčenie a odvodnenie budovy, zateplenie budovy, prerábka strechy na valbovú a pod. 

- vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, mesto ako vlastník uvedenej budovy by muselo v najbližšom období 
vyčleniť zo svojom rozpočtu finančné prostriedky na vykonanie uvedených rozsiahlych opráv, 

-   zámer odpredať uvedené nehnuteľnosti je za účelom podpory rozvoja školstva na území mesta. 
 
     V Novej Dubnici dňa 15.10.2019                     
                                     
                                                                                                                  Ing. Peter Marušinec 

                                                                                        primátor Mesta Nová Dubnica  
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