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 Mesto  Nová Dubnica  
  Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

                                                                                     
                                                                                           

Mesto Nová Dubnica  
zverejňuje 

ZÁMER 
prenechať do nájmu nasledovnú nehnuteľnosťpodľa § 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. 410/199 – ostatná plocha o výmere 382 m²,   
vedený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV 3372, k. ú. Nová Dubnica, 
vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica, a  to jeho časť o výmere 114 m2, tak ako je uvedené 
v Prílohe č. 1 tohto zámeru spoločnosti NETURE BAU spol. s r.o., Okružná 591/75,018 51 
Nová Dubnica, IČO: 31 565 131. 

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 NETURE BAU žiada prenájom uvedenej časti pozemku z dôvodu, že v roku      

2019 došlo k odpredaju pozemkov v obytnej zóne Dlhé Diely v rámci majetkoprávneho 
vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami,  

-      do uvedenej časti pozemku zasahuje dočasne vybudované zariadenie staveniska spoločnosti 
NETURE BAU s oplotením na pozemku parc. KN-C č. 410/184 v jej výlučnom vlastníctve, 
ktoré je využívané na parkovanie stavebných strojov a skladovanie stavebného materiálu. 
Stavenisko vzniklo ešte pred odpredajom uvedeného pozemku parc. KN-C č. 410/199 mestu              
a tiež ešte pred jeho odčlenením na základe geometrického plánu, 

-      žiadateľ ponúka mestu bezplatnú starostlivosť o zeleň v predmetnej časti parcely KN-C           
č. 410/199 a jej okolia, kde dochádza k nekontrolovanému rastu náletových drevín a kríkov, 
ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť nemalé problémy vlastníkom garáží, 

-   spoločnosť NETURE BAU tiež garantuje otvorenie oplotenej časti pozemku na požiadanie 
majiteľov garáží, za týmto účelom je na oplotení umiestnená informačná tabuľa 
s kontaktnými údajmi zástupcov spoločnosti,   

-   prenájom pozemku je v súlade s Článkom 11 ods. 7 a Článkom 12 ods. 5 písm. c) Zásad 
hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica, 

    
 
   Príloha č. 1 -  Situačný náčrt   
 
   V Novej Dubnici dňa 26.11.2019 
  
 
 
 
 
 

Ing. Peter Marušinec 
primátor Mesta Nová Dubnica  
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