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 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. 1202/3 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4957 m², a to jeho 

časť o výmere 25 m², tak ako je vyznačená  v Prílohe č. 1 tohto zámeru, 

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

Dubnica, vlastníctvo 1/1 mesto Nová Dubnica, a to žiadateľovi: OSA - Športová                      

akadémia, o. z., Pod hájom 1097/97, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 42 281 857. 

 

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): 

-      OSA – Športová akadémia, o. z.  užíva na základe Nájomnej zmluvy centr. č. 288/2020              

zo dňa 30.10.2020, nebytové priestory v budove súp. č. 88 (bývalá ZUŠ), na ul. Sad 

Duklianskych hrdinov za účelom športovej činnosti pre deti a mládež a pod.,                        

-  v tejto súvislosti žiada o prenájom časti pozemku parc. KN – C č. 1202/3 o výmere 25 m
2
    

(5 m x 5 m) za účelom rozšírenia možností športového vyžitia a trávenia voľného času 

v príjemnom prostredí pre obyvateľov mesta Nová Dubnica, 

-     predmetný pozemok má žiadateľ zámer využiť ako priestor pre čakajúcich rodičov na deti 

cvičiace počas tréningov a výuky v OSA FAMILY GYME, nakoľko veľkosť priestorov 

v interiéri je nedostačujúca. Počas tréningov sa  bude môcť na terase zdržiavať max 16 

osôb, na ploche budú umiestnené 4 ks skladovateľné stoly a ku každému 4ks skladovateľné 

stoličky, 

-      plochu plánuje vysypať štrkom, vonkajšiu časť plochy drevnou okrasnou kôrou,  

-    prenájom pozemku je v súlade s  Článkom 11 ods. 7 a  Článkom 12 ods. 5 písm. d) Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica, 

-      podpora záujmovej činnosti pre rozvoj mesta Nová Dubnica. 

    

 

         V Novej Dubnici dňa 19.10.2021  

 

       Príloha č. 1 – Situačný náčrt 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor mesta Nová Dubnica 
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Príloha č. 1 


