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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  
(prípad hodný osobitného zreteľa) 

 
 

a) pozemok parc. KN-C č. 2490/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  20 m², 
b) pozemok parc. KN-C č. 2490/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m², 
c) pozemok parc. KN-C č. 2489/2 – záhrada o výmere 43 m²,  
d) pozemok parc. KN-C č. 1386/2 – záhrada o výmere 78 m²,  
e) pozemok parc. KN-C č. 1385/2 – záhrada o výmere 205 m², 
všetky pozemky vedené Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 1000,  k. ú. Nová 
Dubnica, vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica, nasledovne:  
 
1. pozemky písm. a), b) a c) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Romanovi Holčekovi, 

PhD. a Ing. Jane Holčekovej, obaja bytom Nová Dubnica  (Situačný náčrt tvorí Prílohu č. 1 zámeru), 
2. pozemok písm. d) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Lukášovi Lokšenincovi            

a Barbore Lokšenincovej, obaja bytom Nová Dubnica  (Situačný náčrt tvorí Prílohu č. 2 zámeru), 
3. pozemok písm. e) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Romanovi Madovi      

a Miriam Madovej, obaja bytom Nová Dubnica (Situačný náčrt tvorí Prílohu č. 2 tohto zámeru). 
 

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): 
-   všetci žiadatelia sú vlastníkmi priľahlých pozemkov k  pozemkom, ktoré žiadajú odkúpiť, nasledovne: 

•  Ing. Roman Holček s manželkou ( uvedení v bode 1 ) sú vlastníkmi  priľahlých  pozemkov            
parc. KN-C  č. 2490/4, parc.  KN-C č. 2490/1 a  parc. KN-C č. 2489/1 v Novej Dubnici, pozemok 
parc. KN-C č. 2490/2 užívajú ako prístupovú cestu  k rodinnému domu, par. KN-C č. 2490/3 
a parc. KN-C  č. 2498/2 ako záhradu,  

•  Ing. Lukáš Lokšeninec s manželkou ( uvedení v bode 2 ) sú vlastníkmi priľahlých pozemkov       
parc. KN-C č.1386/1 a parc. KN-C č. 1386/3, pozemok parc. KN-C č. 1386/2 užívajú ako záhradu, 

•   JUDr. Roman Mada s manželkou (uvedení v bode 3) sú vlastníkmi priľahlého pozemku            
parc. KN-C  č. 1385/1,  pozemok parc. KN-C  č. 1385/2 užívajú ako záhradu, 

-   všetci žiadatelia dlhodobo užívajú a udržiavajú pozemky,  
-   ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v IBV Miklovky,  
-  všetky predmetné pozemky svojim umiestnením tvoria ucelenú plochu s pozemkami pri rodinných 

domoch vo  vlastníctve žiadateľov,  
-  odpredaj  pozemkov  je  v súlade  s  Článkom 6 ods. 5 písm. d)  a  Článkom 9 ods. 1 Zásad    
 hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica. 
  

     V Novej Dubnici dňa 03.09.2019 
 
 
 
 

Ing. Peter Marušinec  
primátor Mesta Nová Dubnica                  
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 


