
 

 

  
  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)   pozemok parc. č. KN-C č. 486/55 – ostatná plocha o celkovej výmere 4 m², 

pozemok, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. KN-C č. 486/48 – ostatná plocha               

o celkovej výmere 120m
2
, pozemok zapísaný Okresným úradom Ilava, katastrálnym      

odborom na LV č. 1000,  k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica,                      

na základe geometrického plánu č. 46596399-57/2022 vyhotoveného   dňa  06.09.2022 geodetom                 

Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596 399, ktorý tvorí Prílohu 

č. 1 tohto zámeru,  

b)   pozemok parc. č. KN-C č. 486/54 – ostatná plocha o celkovej výmere 21 m², 
pozemok, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. KN-C č. 486/51 – ostatná plocha               

o celkovej výmere 127 m
2
, zapísaný Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom                

na LV č. 2309 pre k.ú. Nová Dubnica, ktorý mesto Nová Dubnica nadobudne do výlučného 

vlastníctva 1/1 na základe kúpnej zmluvy centr. č. 223/2022 zo dňa 10.08.2022 dňom 

nadobudnutia porávoplatnosti rozhodnutia o zápise vlastníckych práv a  iných práv 

k nehnuteľnostiam, na základe návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

(V 2887/22 zo dňa 24.08.2022), na základe geometrického plánu č. 46596399-57/2022 

vyhotoveného geodetom  Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica,             

IČO: 46 596 399, ktorého časť tvorí Prílohu č. 1 tohto zámeru,  

do výlučného vlastníctva spoločnosti NEWAYS SLOVAKIA, a.s., P.O.Hviezdoslava 791/23, 

Nová Dubnica PSČ: 018 51, SR, IČO: 31 609 520. 
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 ): 

- odpredaj uvedených pozemkov je súčasťou pokračujúceho procesu majetkoprávneho 

vysporiadania pozemkov pod plánovanú miestnu komunikáciu v Priemyselnej zóne Hliny 

v lokalite Hliny Sever. Ide o pozemky nachádzajúce sa mimo plánovanej miestnej komunikácie, 

ktoré sú priľahlé ku pozemkom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa,  

- Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici v tejto súvislosti už schválilo kúpu pozemkov 

Uzneseniami  č. 85 zo dňa 03.11.2021, č. 50 zo dňa 23.06.2021 a č. 51 zo dňa 29.06.2022, 

- v rámci uvedeného vysporiadania pozemkov pod plánovanú miestnu komunikáciu bude 

Mestskému zastupiteľstvu v  Novej Dubnici ako ďalší bod programu na zasadnutí dňa 

28.09.2022 predložený aj návrh uznesenia na kúpu pozemkov parc. KN-C č. 486/57, 486/58 

a 474/20 od spoločnosti NEWAYS SLOVAKIA, a.s., 

- odpredaj pozemkov je v súlade s Článkom 6 ods. 5 písm. d) Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta Nová Dubnica, 

-    podpora rozvoja podnikateľskej činnosti na území mesta.   

     

V Novej Dubnici dňa  13.09.2022 

                                                      

 

 

               

Ing. Peter Marušinec 

primátor mesta Nová Dubnica 



 

 

  
 

 

Príloha č. 1  


