
  

  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) 

 

        

a) nebytový priestor č. 3 o celkovej výmere 30 m², nachádzajúci sa na prízemí obytného domu           

súp. č.  55, vchod  č. 9  na Mierovom námestí, vlastníctvo  1/1 Mesta Nová Dubnica, ktorý                  

je vedený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na  LV 2721  pre  k. ú. Nová Dubnica                          

a  prislúchajúci podiel 30/3955-tín na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 55, 

 

b) prislúchajúci podiel 30/3955-itín na pozemku parc. KN-C č. 122 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 814 m², vedený na LV 2722, k. ú. Nová Dubnica (podiel pozemku pod stavbou  bytového 

domu súp. č. 55 predstavuje 6,17 m²) 

do výlučného vlastníctva 1/1 Eve Doričkovej, Dolná Poruba 278, 914 44 Dolná Poruba, IČO: 37 189433, 

Pôdorys uvedeného nebytového priestoru tvorí  Prílohu č. 1 tohto zámeru. 

 

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): 

 

- žiadateĺ v súčasnosti užíva uvedený nebytový priestor na základe Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov č. 307/2020, 

- plánuje investovať finančné prostriedky do rekonštrukcie uvedeného nebytového priestoru (NP)               

za účelom rozšírenia celkových NP pre prevádzku maloobchodného predaja,  

- uvedený nebytový preiestor priamo susedí s NP, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa,  

- odpredaj uvedeného NP je  podľa § 9a ods. 8  písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb.  o  majetku obcí            

v znení  neskorších predpisov a Zákona č. 182/1993 Z. z. o  vlastníctve bytov a nebytových priestorov    

a  je v súlade s Článkom 6 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica. 

 

 

 

 

  V Novej Dubnici dňa 19.10.2021  

  

 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor mesta Nová Dubnica
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Príloha č. 1 

Príloha č. 1 


