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

Mesto Nová Dubnica  
zverejňuje 

ZÁMER 
zameniť majetok Mesta Nová Dubnica  podľa § 9a ods. 8 písm. e)  

zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí  v znení neskorších predpisov  
(prípad hodný osobitného zreteľa) 

 
     Zámena sa týka nasledovných pozemkov: 
     1.    pozemok vo výlučnom vlastníctve Mesta Nová Dubnica:        

a) parc. KN-C  č. 2715/106 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 95 m²,  
          pozemok vznikol odčlenením z pozemku parc. KN-C č. 2715/1 – zastavané  plochy a nádvoria 

o celkovej výmere  6 469 m², zapísaného na LV 1000, k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto 
Nová Dubnica, na základe geometrického plánu č. 10/18 vyhotoveného dňa 17.12.2018 geodetom 
Igorom Gabrižom, Jána Halašu 2703/6, 911 08 Trenčín, IČO: 34 267 379, overeným Okresným 
úradom Ilava, katastrálnym odborom, Ing. Miladou Kotrasovou dňa 02.01.2019 pod číslom             
61-688/2018, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto zámeru, 

         prejde do výlučného vlastníctva  Marie Floriánovej, bytom Nová Dubnica 
    
                                                                              a 

 
       2.    pozemok vo  výlučnom vlastníctve Marie Floriánovej, bytom Nová Dubnica:              
              a)  parc. KN-C  č. 2678/5 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 8 m²,  

pozemok vznikol odčlenením z pozemku parc. KN-C č. 2678/1 – zastavané  plochy a nádvoria 
o celkovej výmere  342 m²,  zapísaného  na  LV 1833,  k. ú.  Nová  Dubnica,  vlastníctvo   1/1  
Maria Florianová, Nová Dubnica, na základe geometrického plánu č. 10/18 vyhotoveného dňa 
17.12.2018 geodetom Igorom Gabrižom, Jána Halašu 2703/6, 911 08 Trenčín, IČO: 34 267 379, 
overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom, Ing. Miladou Kotrasovou dňa 
02.01.2019 pod číslom 61-688/2018     
prejde do výlučného vlastníctva Mesta Nová Dubnica.  
Rozdiel v celkových výmerách zamieňaných pozemkov ( 95 m² – 8 m² = 87 m² ) bude finančne 
vysporiadaný nasledovne:  
• Marie Floriánová, bytom Nová Dubnica uhradí mestu Nová Dubnica  finančnú čiastku vo výške    

5,00 € / m²  rozdielu v celkových výmerách  zamieňaných pozemkov, čo pri celkovom rozdiele 
výmer  87 m² predstavuje celkovú sumu 435,00 €.    

Zdôvodnenie zámeny podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších 
predpisov (ako prípad hodný osobitného zreteľa): 

      1.  Pozemok  parc. KN-C  č. 2715/106   p. Mária Florianová dlhodobo užíva ako súčasť oplotenej záhrady 
pri rodinnom dome v jej vlastníctve.  

     2. Na pozemku parc. KN-C  č. 2678/5, ktorý je vo vlastníctve p. Florianovej sa nachádza asfaltový 
chodník vo vlastníctve mesta Nová Dubnica a realizáciou uvedenej zámeny dôjde k majetkoprávnemu 
vysporiadaniu pozemku pod chodníkom.  

   3.  Zámena uvedených pozemkov a taktiež cena za 1 m² rozdielu vo výmerách  zamieňaných pozemkov          
je  v súlade s Článkom 9 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica. 

  
 
 
    V Novej Dubnici dňa  05.02.2019 
    
    Príloha č. 1 – GP č. 10/18                                                                 
    Príloha č. 2 – Situačný náčrt      

            Ing. Peter Marušinec 
        primátor Mesta Nová Dubnica 
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Príloha č. 2 


