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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) 

 
        

a) pozemok parc. KN-C č. 300/3 – ostatná plocha o výmere 29 m², 
pozemok vznikol odčlenením z pozemku parc. KN-E č. 126/12 – orná pôda  o výmere 475 m

2
, 

zapísaným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 2 482, k. ú. Veľký Kolačín, 

vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, 

na základe geometrického plánu č. 51291185-08-22, vyhotoveného geodetom Ing. Pavlom 

Krejčíkom, Slobody 56, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 51 291 185, ktorého časť tvorí Prílohu č. 1 

tohto návrhu uznesenia, do výlučného vlastníctva 1/1 Alene Tlapákovej, bytom Nová Dubnica. 

 

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): 
- žiadateľka je výlučnou vlastníčkou priľahlých pozemkov parc. KN-C č. 299/1, parc. KN-C č. 299/2, 

parc. KN-C č. 299/3 a objektu (pohostinstva Lúčky) na parc. KN-C č. 299/3 k pozemku, ktorý žiada 
odkúpiť, 

- predmetom žiadosti o odkúpenie je rozšírenie prístupových plôch k pohostinstvu Lúčky,  
- predmetný pozemok svojim umiestnením tvorí ucelenú prístupovú plochu k pohostinstvu Lúčky, 

dlhodobo ho užíva (na zásobovanie) a zároveň udržiava zeleň nachádzajúcu sa na uvedenom 
pozemku, 

- 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, 

- verejnoprospešný záujem, podpora služieb pre obyvateľov mesta.  
 
 
 

Príloha č. 1:  Situačný náčrt a časť geometrického plánu č. 51291185-08-22 
 

V Novej Dubnici dňa 13. 09. 2022 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec  

primátor mesta Nová Dubnica      
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Príloha č. 1 


