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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) 

 
        
 pozemok parc. KN-C č. 410/331– orná pôda o výmere 108 m2, 

ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. KN-C č. 410/1 – orná pôda o výmere 25 810 m2, 
pozemok zapísaný Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 1 000, k. ú. Nová 
Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, na základe geometrického plánu č. 46596399-27/2021, 
vyhotoveného geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica,                
IČO: 46 596 399, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 1/1 Mareka Janíka a Denisy 
Janíkovej, obaja bytom Dubnica nad Váhom. 

 
 

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): 
- žiadateľ je výlučným vlastníkom priľahlého stavebného pozemku parc. KN-C č. 410/105 

k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o odkúpenie za účelom skvalitnenia bývania – rozšírenia 
záhrady, oddychovej časti pri rodinnom dome v obytnej zóne Dlhé diely v Novej Dubnici a s tým 
súvisiacim spevnením existujúceho svahu a vybudovaním oporného múru,  

- Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa 24.06.2015 svojím uznesením č. 71 už schválilo zámer 
odpredať časti pozemku parc. KN-C č. 410/1, k. ú. Nová Dubnica jednotlivým vlastníkom 
stavebných pozemkov v obytnej zóne Dlhé diely, 

- odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona                
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je v súlade s Článkom 6 ods. 5                
písm. d) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica (žiadateľ je vlastníkom priľahlého 
pozemku) a s platným Územným plánom mesta Nová Dubnica. 

 
 
V Novej Dubnici dňa  08. 06. 2021 
 
 
 
 

Ing. Peter Marušinec  
primátor mesta Nová Dubnica                                                                       

 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 – Geometrický plán č. 46596399-27/2021 
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Príloha č. 1 


