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

Mesto Nová Dubnica
zverejňuje

ZÁMER
prenechať do nájmu nasledovné nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 9) písm. c) Zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
( prípad hodný osobitného zreteľa )
• stavba Dom smútku, súp. č. 622, na ulici Krátkej, nachádzajúcu sa na pozemku parc. KNC č. 2196 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m², stavba a pozemok vedené Správou
katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica,
• stavba Dom smútku súp. č. 623, na ulici Družobnej, nachádzajúcu sa na pozemku parc. KNC č. 609/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 275 m², stavba a pozemok vedené Správou
katastra v Ilave na LV č. 1000 pre k. ú. Veľký Kolačín, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica,
ktoré sú vyznačené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tohto zámeru spoločnosti KAMEgroup,
s.r.o, Hlavná ulica 487, Košeca 018 64, IČO: 46 550 607.
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):
- spoločnosť KAMEgroup, s.r.o, uspela ako uchádzač vo vykonananom prieskume trhu v rámci
verejného obstarávania na zakázku „Prevádzkovanie a správa pohrebísk a domov smútku
na území mesta Nová Dubnica“ a následne v súlade so zákonom bola ňou uzatvorená dňa
29.11.2017 „Zmuva o poskytovaní služieb prevádzkovateľa a správcu pohrebísk
a domov smútku v meste Nová Dubnica č. 428/2017 podľa § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov,
- pre plnenie povinností vyplývajúcich z uvedenej zmluvy zo strany prevádzkovateľa a správcu
pohrebísk je potrebné prenechať dom smútku na cintoríne v Novej Dubnici a dom smútku
na cintoríne v m. č. Kolačín do nájmu prevádzkovateľovi na základe nájomnej zmluvy,
- verejnoprospešný záujem

V Novej Dubnici dňa 29.11.2017

Ing. Peter Marušinec
primátor Mesta Nová Dubnica
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Príloha č. 1 - Situačný náčrt - Dom smútku v Novej Dubnici

Príloha č. 2 - Situačný náčrt - Dom smútku v m. č. Kolačín
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