
 
 

 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 nasledovnú nehnuteľnosť: 
 
 
• pozemok parc. KN-C č. 480/2 – orná pôda o výmere  4371  m², jeho časť o výmere 0,5 m², 

  pozemok zapísaný Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV  č. 1000, k. ú. Nová  
Dubnica, vlastník  1/1   Mesto  Nová  Dubnica,  Výskumnému ústavu vodného hospodárstva 
(VUVH), Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, IČO: 00 156 850.   

 
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): 
-   v súvislosti s realizáciou projektu „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie 

znečistenia v podzemných vodách“ sa na rôznych parcelách po celom Slovenku budú realizovať 
vrtné práce, ktorých výsledkom budú trvalo zabudované vrty do priemernej hĺbky 10 m p.t. 
(priemer vŕtania min 156 mm, vnútorný priemer zabudovaného vrtu 80-100 mm), betónová platňa 
v okolí vrtu bude mať rozmery 50 x 50 cm. V tejto súvislosti požiadal VÚVH mesto o súhlas 
s umiestnením monitorovacieho objektu na uvedenom pozemku.  

 -     presné vyznačenie miesta, ktoré už bolo zamerané prístrojom GNSS metódou RTK so službou 
SKPOS_cm (súradnice bodu - SJTSK: X 1199319,513 Y 488920,693 ) v katastrálnej mape (podklad 
ortofoto) tvorí Prílohu č. 1 tohto zámeru, 

 -     v prípade schválenia žiadosti bude medzi VÚVH a mestom uzavretá “Dohoda o umiestnení 
 monitorovacieho objektu na pozemku, v ktorej budú dohodnuté konkrétne podmienky užívania 
 predmetného pozemku na uvedený účel, 

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

 
 

V Novej Dubnici dňa 03.09.2019 
 
  
 
 
 
 

Ing. Peter Marušinec 
primátor Mesta Nová Dubnica  

 



 
 

 

Príloha č. 1 


