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

                                                                                     
                                                                                           

V súlade s § 9a ods. 9) písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

 
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) pozemok parc. KN-C  č. 437/5   –  zastavané  plochy  a  nádvoria  o výmere 116 m²,   
b) pozemok parc. KN-C  č. 436/3   –  ostatné  plochy  o  výmere 239 m² ,               
c) pozemok parc. KN-C  č. 436/11 –  ostatné  plochy  o výmere  363 m²,  
d) pozemok parc. KN-C  č. 436/14 –  ostatné  plochy  o výmere  107 m², a to časť o výmere 55 m²,  

       
     všetky   pozemky   zapísané    Katastrálnym   úradom   v  Trenčíne,  Správa   katastra   Ilava,  na  LV 1000,   

k.ú.   Nová   Dubnica,  vlastník  1/1  Mesto  Nová  Dubnica ,  a  to  Stanislavovi  Magulovi , SNP  31/53,  
     018 51  Nová Dubnica, IČO: 37656708.  

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): 
- pozemky uvedené v  písm. a) a  písm. b) sú od r. 2007 užívané žiadateľom na prevádzkovanie 

minigolfového ihriska vybudovaného žiadateľom a  taktiež za účelom skladového priestoru 
s prístreškom, súvisiaceho s prevádzkovaním minigolfového ihriska,  

- pozemky uvedené v písm. c) a d) sú od r. 2007 užívané žiadateľom na prevádzkovanie detského 
ihriska vybudovaného žiadateľom, 

- z dôvodu, že Mesto Nová Dubnica ako vlastník a  prenajímateľ pozemkov  zahájilo výstavbu 
letného kúpaliska  a  s tým súvisiacich inžinierskych sietí, dalo dňa 25.06.2017 čiastočnú výpoveď 
z  Nájomnej zmluvy č. 175/2012 zo dňa 27.04.2012 uzavretej so Stanislavom Magulom ako 
nájomcom Výpoveď sa týkala len 3 uvedených pozemkov pod písm. a) až c) tohto zámeru               
a výpovedná lehota skončila dňa 31.12.2016, 

- po ukončení výstavby letného kúpaliska a súvisiacich inžinierskych sietí už pominul dôvod 
výpovede a na základe predchádzajúcich rokovaní a  žiadosti žiadateľa je predložený tento záner 
na opätovné prenechanie uvedených pozemkov do nájmu,  

- verejno-prospešný záujem.  
 
 

Príloha č. 1 – Situačný náčrt 
 

V Novej Dubnici dňa 24.10 2017  
 
  
 
 

Ing. Peter Marušinec 
primátor mesta Nová Dubnica 
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