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 nehnuteľnosti:
a)
b)
c)
d)
e)

pozemok parc. KN-C č. 174 – ostatná plocha o výmere 526 m², a to časť o výmere 1 m²,
pozemok parc. KN-C č. 144/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 562 m², a to časť o výmere 1 m²,
pozemok parc. KN-C č. 351/1 – ostatná plocha o výmere 3 398 m², a to časť o výmere 1 m²,
pozemok parc. KN-C č. 2067 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 801 m², a to časť o výmere 1 m²,
pozemok parc. KN-E č. 124/401 – orná pôda o výmere 1 641 m², a to časť o výmere 1 m²,

uvedené pozemky písm. a) až písm. d) vedené Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV 1000,
k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica, tak ako je vyznačené v Prílohe č. 1 tohto zámeru
a pozemok písm. e) vedený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV 3004, k. ú. Veľký Kolačín,
ako podielový spoluvlastník v podiele 1817/1900 Mesto Nová Dubnica, tak ako je vyznačené v Prílohe č. 2
tohto zámeru, spoločnosti Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
IČO: 36 631 124.
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):
- žiadateľ o prenájom – Slovenská pošta, a.s., poskytuje univerzálnu poštovú službu v zmysle udelenej
poštovej licencie a v zmysle zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov požiadala o prenájom časti pozemkov pod odkladacie schránky pre doručovateľky,
- prenechaním uvedených častí pozemkov pod odkladacie schránky je sledované skvalitnenie a zrýchlenie
poštových služieb pre obyvateľov mesta,
- konkrétne lokality na umiestnenie odkladacích schránok boli konzultované s poverenými zamestnancami
Mesta Nová Dubnica .

Príloha č. 1 - Situačný náčrt umiestnenia odkladacích schránok v Novej Dubnici
Príloha č. 2 – Situačný náčrt umiestnenia odkladacích schránok vo Veľkom Kolačíne
V Novej Dubnici dňa 04.02.2018

Ing. Peter Marušinec
primátor Mesta Nová Dubnica

Príloha č. 1

Príloha č. 2

