
 

 

 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. 99/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 201 m²,   

vedený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 1000, k. ú. Nová Dubnica,   

vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, a to jeho časť o výmere 6 m
2
, Gabriele Krátkej,                      

Centrum I. 28/62, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 44 531 591.  

 

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): 

- žiadateľka je vlastníčkou stánku, nachádzajúceho sa na časti pozemku parc. KN-C č. 99/10                

o výmere 6 m
2
 (2 x 3 m), na Mierovom námestí pri obytnom dome súp. č. 55, vchod 13 (v blízkosti 

autobusovej zastávky smer Trenčín), tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 tohto zámeru,  

- časť uvedeného pozemku doteraz užíva ako vlastníčka predajného stánku na základe Nájomnej 

zmluvy centr. č. 390/2021. Gabriela Krátka ako vlastníčka predajného stánku „Chuťovka                    

do ruky“ požiadala o zmenu osobných údajov v uvedenej nájomnej zmluve z fyzickej osoby (FO) 

na FO – podnikateľ, na základe Osvedčenia o živnostenskom oprávnení, vydaného Okresným 

úradom Trenčín, odborom živnostenského podnikania,  

- prenájom pozemku je v súlade s Článkom 11 ods. 7 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová 

Dubnica (do úvahy prichádza len jeden nájomca, ktorým je vlastník priľahlej nehnuteľnosti)         

a v súlade s Článkom 12 ods. 5 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica, 

- prenájom uvedenej časti pozemku (parc. KN-C č. 99/10) Gabriele Krátkej, IČO: 44 531 591,                   

je navrhovaný za rovnakých podmienok, aké boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Novej 

Dubnici Uznesením č. 109 zo dňa 16.12.2021 pre Gabrielu Krátku ako FO, z dôvodu zachovania 

rovnakých podmienok prenájmu, ktoré boli dohodnuté v Nájomnej zmluve centr. č. 390/2021                

zo dňa 22.12.2021 uzatvorenej medzi mestom Nová Dubnica a Gabrielou Krátkou, Dubnica                 

nad Váhom. 

 

Príloha č. 1 - Situačný náčrt 

 

 

V Novej Dubnici dňa 07. 02. 2023  

 

  

 

 
Ing. Peter Marušinec 

primátor mesta Nová Dubnica  
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