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 Mesto  Nová Dubnica  
  Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

   

 
Mesto Nová Dubnica  

Zverejňuje 

ZÁMER 
prenechať do výpožičky nasledovné nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 9) písm. c) Zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
( prípad hodný osobitného zreteľa ) 

 
• nebytové priestory na prízemí a v suteréne budovy Kultúrna beseda, súp. č. 22, stavba vedená 

Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 1000, k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 
mesto Nová Dubnica  na parc. KN-C č. 169 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  729 m², 
zapísanej na LV č. 1000, k. ú. Nová Dubnica, nebytové priestory označené podľa projektovej 
dokumentácie ako:  
a) miestnosť č. 1.19  o výmere    33,88 m²   (zasadačka - prízemie) 
b) miestnosť č. 1.20  o výmere    23,35 m²   (zasadačka - prízemie) 
c) miestnosti č. 1.22, 1.23, 1.24 a 1.25  o celkovej výmere 10,12 m²  (sociálne zariadenia - prízemie)   
d) miestnosť č. 0.03  o výmere      5,36 m²   (skladový priestor - suterén) 
e) miestnosť č. 0.08  o výmere      3,12 m²   (skladový priestor - suterén) 
f) miestnosť č. 0.02  o výmere      8,93 m²   (skladový priestor - suterén) 
        -------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu:      84,76 m² 
 

Jednote dôchodcov na Slovensku - základná organizácia Nová Dubnica, A. Sládkoviča 437/27, 018 51 Nová 
Dubnica, IČO: 008970193041. 
Vypožičiavateľ bude oprávnený využívať bezodplatne aj ďalšie priestory kultúrnej besedy - na prízemí 
veľkú zasadačku č. 1.18 o výmere 70,38 m2, kuchynku č. 1.07 o výmere 9,38 m2 a halu č. 1.06 o výmere 
24,96 m2 s príslušnými sociálnymi zariadeniami č. 1.09 až č. 1.17 o celkovej výmere 27,30 m2 na základe 
podania osobitnej žiadosti o jednorazový prenájom a po jej následnom schválení oddelením kultúry a športu 
mestského úradu. V tom prípade je Účastník 2 zmluvy oprávnený požiadať o zapožičanie kuchynského 
inventáru kultúrnej besedy, ktorý  prevezme a odovzdá proti podpisu od správkyne kultúrnej besedy. 
Zdôvodnenie prenechania majetku do výpožičky podľa § 9a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ( prípad hodný osobitného zreteľa): 

-   Jednota dôchodcov na Slovensku - základná organizácia Nová Dubnica bude užívať uvedené nebytové 

priestory pre svoju činnosť v súlade s platnými Stanovami Jednoty dôchodcov na Slovensku, a to hlavne 

na stretávanie členov, zasadnutie výboru , ako skladovacie priestory a pod.,  

-     v súčasnosti Jednota dôchodcov na Slovensku - základná organizácia Nová Dubnica užíva miestnosť     

č. 0.02 ako skladový priestor, 

-     daním uvedených NP do výpožičky Jednote dôchodcov na Slovensku - základnej organizácii Nová 

Dubnica mesto podporí možnosť spoločenského a kultúrneho vyžitia obyvateľov mesta v dôchodkovom 

veku,  umožní organizovanie rôznych aktivít Jednotou dôchodcov na Slovensku a pod.  

 

    Príloha č. 1 -  Situačný náčrt  - prízemie 

    Príloha č. 2 -  Situačný náčrt -  suterén                               

     

V Novej Dubnici dňa 07.02.2023                                                                                     

 

 

 

 

                                                                          

                                                         Ing. Peter Marušinec 

                                                  primátor mesta Nová Dubnica
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Príloha č. 1 - prízemie 
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Príloha č. 2 - suterén 


