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

 

 

Mesto Nová Dubnica 
zverejňuje 

ZÁMER 
 

prenechať do nájmu nebytové priestory v budove kina Panorex súp.č. 15 po ukončení jeho rekonštrukcie, 

označené v projektovej dokumentácii ako: 

 

1. miestnosť č. 148 - reštaurácia o výmere            89,92 m² 

2. miestnosť č. 142 - sociálny priestor o výmere     4,05 m² 

3. miestnosť č. 146 - zásobovanie o výmere          11,93 m² 

4. miestnosť č. 145 - kuchyňa o výmere                18,23 m² 

5. miestnosť č. 144 - kuchyňa  o výmere               12,02 m² 

6. miestnosť č. 143 - denná miestnosť o výmere     8,05 m² 

7. miestnosť č. 141 - chodba o výmere                  16,91 m² 

 
                                                            Spolu:       161,11 m² 

 

za účelom zriadenia gastroprevádzky. Situačný náčrt tvorí Prílohu č. 1 tohto zámeru. 

 

Ďalšie informácie: 

1. Uvedený zámer zverejniť v Novodubnických zvestiach a  na internetovej stránke mesta Nová 

Dubnica.  

2. V zámere osloviť podnikateľské subjekty na území mesta, ktoré podnikajú v oblasti gastra 

(reštaurácie, kaviarne a pod.) a  mali by v budúcnosti záujem poskytovať svoje služby                   

v nebytových priestoroch zrekonštruovanej budovy kina Panorex. 

3. Záujemci môžu predložiť mestu svoj zámer (predstavu) na zriadenie gastroprevádzky v termíne      

do  05.06.2021. 

4. Záujemci vo svojom zámere uvedú: 

a) bližšiu špecifikáciu – typ a druh gastroprevádzky (sortiment jedál, nápojov),   

b) vizualizáciu interiérového dizajnu prevádzky (3D), prípadne ďalšie grafické znázornenia. 

Záujemcom budú poskytnuté podklady (pôdorys a rozmery NP), koncepcia - vizualizácia     

budovy kina po rekonštrukcii. Gastroprevádzka nie je určená na závodné stravovanie, ale má 

zohľadňovať potreby kultúrno-spoločenského zariadenia. 

5. Uvedený prieskum je za účelom upresnenia stavebných úprav predmetných nebytových 

priestorov pre vybraný druh gastroprevádzky v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie budovy kina 

Panorex. 

6.  Mesto Nová Dubnica po vyhodnotení predložených zámerov vyhlási Verejnú obchodnú súťaž      

na prenájom uvedených nebytových priestorov pre vybraný druh gastroprevádzky. 

    

      V Novej Dubnici dňa 21.04.2021  

 

        

 

 

   Ing. Peter Marušinec 

 primátor mesta Nová Dubnica
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Príloha č. 1 

VCHOD 
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