
  

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

Mesto Nová Dubnica  

zverejňuje 

ZÁMER 
prenechať do výpožičky podľa § 9a  ods. 9  písm.  c/  zákona  č. 138/1991  Zb.  o majetku obcí   v  znení  

neskorších  predpisov  nasledovné nehnuteľnosti : 

 

1. nebytové priestory na prízemí budovy súp. č. 14 na ulici P.O.Hviezdoslava v  Novej Dubnici  (Dom 

športu), 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. 413/3 – zastavané plochy   a nádvoria o výmere  686 

m² , zapísanej na LV č. 1000, k. ú. Nová Dubnica, nebytové priestory označené  v  Prílohe č. 1  tohto zámeru  

ako:  

a)                miestnosť č. 1 o výmere 16,25 m² (sklad športového náradia) 

b)           miestnosť č. 2 o výmere 17,00 m² (rozhodca) 

c)          miestnosť č. 3 o výmere 16,25 m² (kancelária) 

d)          miestnosť č. 4 o výmere 24,00 m² (spoločenská miestnosť) 

e)          miestnosť č. 6 o výmere 16,43 m² (šatňa) 

f)         miestnosť č. 7 o výmere 27,56 m² (sušiareň) 

g)         miestnosť č. 8 o výmere 17,23 m²  (práčovňa) 

h)         miestnosť č. 9 o výmere 18,02 m² (šatňa hostia) 

i)            miestnosť č. 10 o výmere 18,02 m² (šatňa) 

j)            miestnosť č. 11 o výmere 18,02 m² (šatňa) 

k)          miestnosť č. 12 o výmere 14,19 m² (sklad náradia) 

l)           miestnosť č. 13 o výmere 16,83 m² (sprchy a WC) 

m)        miestnosť č. 14 o výmere 16,83 m² (sprchy a WC) 

n)          miestnosť č. 15 o výmere 14,19 m² (WC) 

o)          miestnosť č. 16 o výmere 17,00 m² (šatňa) 

p)          miestnosť č. 17 o výmere 17,00 m² (šatňa) 

q)          miestnosť č. 18 o výmere 17,00 m² (šatňa) 

r)           miestnosť č. 20 o výmere 28,56 m² (chodba) 

s)          miestnosť č. 21 o výmere 42,14 m² (chodba) 

t)           miestnosť č. 22 o výmere 4,95 m² (sklad náradia) 

 Spolu:  ∑ 377,5 m²  
 

2.  pozemky: 

     a)  parc. KN-C č. 412 – ostatné plochy o výmere 15 313 m² 

     b)  parc. KN-C č. 421 – ostatné plochy o výmere 10 773 m²,  

oba pozemky vedené OU Ilava, katastrálnym odborom na LV 1000 pre k.ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 

Mesto Nová Dubnica, Situačný náčrt tvorí Prílohu č. 2 tohto zámeru, 

 

Futbalovému klubu Nová Dubnica, so sídlom ul. P.O.Hviezdoslava 14/2, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 51 165 

805. 

Zdôvodnenie  prenechania do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí  v  znení 

neskorších predpisov ( osobitný zreteľ ): 

-    Futbalový klub Nová Dubnica( ďalej len „FK Nová Dubnica“) ako nástupnícka organizácia po MFK 

Nová Dubnica naďalej plánuje užívať uvedené nebytové priestory a pozemky pre  športovú  činnosť  detí,  

mládeže  a  dospelých  v  rámci  športovej  náplne FK , a to v súlade s platnými Stanovami FK Nová 

Dubnica,   

- hlavným dôvodom je podpora a rozvoj športovej organizovanej činnosti na území mesta.  

 

 V Novej Dubnici dňa  29.11.2017  

  

 

 

                                                                               Ing. Peter Marušinec  

                                                                               primátor mesta 



 
 

 



 


