
U Z N E S E N I A 

 

zo zasadnutia Mestského  zastupiteľstva mesta Nová Dubnica 

zo dňa  4. marca  2011 

 

 

Mestské  zastupiteľstvo v Novej Dubnici  na svojom zasadnutí prerokovalo:  

 

 

1. Úverové zabezpečenie financovania projektu „Regenerácia  centrálnej zóny – Mierové      

Námestie v Novej Dubnici“  

2. Úverové zabezpečenie mesta Nová Dubnica formou kontokorentného úveru 

3. Dodatok č. 1 k súťaţným podmienkam na odpredaj nehnuteľností  

      ( byt č. 8 na Slobodárni súp.  č. 32 a byt č. 29 v obytnom  dome súp. č. 838 ) 

4.   Stanovenie dočasnej prebytočnosti majetku – Prenájom pozemku 

 

 

1. Úverové zabezpečenie financovania projektu  „Regenerácia  centrálnej  zóny –  

    Mierové námestie v Novej Dubnici 

 

 

Uznesenie č. 19 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  s c h v a ľ u j e 

 

1. Prijatie Dexia Komunál eurofondy úveru vo výške 500 000 EUR  poskytnutého zo  

      strany    Dexia banky Slovensko, a.s., so sídlom : Hodţova  11, 010 11 Ţilina za  

      podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

2. Vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad  banky za účelom zabezpečenia 

pohľadávky banky z prijatého úveru. 

 

 

2. Úverové zabezpečenie mesta Nová Dubnica formou kontokorentného úveru 

 

Uznesenie č. 20 

 

Mestské  zastupiteľstvo v Novej Dubnici   

 

A) s c h v a ľ u j e   

 

1.  Prijatie Dexia Komunál Superlinka ( vo forme kontokorentného úveru ) vo výške 60 000  

     EUR, poskytnutého zo strany Dexia banky  Slovensko , a.s. so sídlom Hodţova 11, 010 11  

     Ţilina  za podmienok dojednaných  v príslušnej úverovej zmluve 

 

2. Vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky  

banky z prijatého úveru 
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3.  Dodatok č. 1 k Súťažným podmienkam na odpredaj nehnuteľností  ( byt č. 8 na  

Slobodárni súp.  č. 32 a byt č. 29 v obytnom  dome súp. č. 838 ) 

 

Uznesenie č. 21 

 

Mestské  zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

  

A ) s c h v a ľ u j e  

     Dodatok č. 1 k súťaţným podmienkam obchodnej verejnej súťaţe: 

     a) jednoizbová bytová jednotka  - byt č. 8, v Slobodárni súp. č. 32, vchod 29 Pribinove  

         sady v Novej Dubnici 

     b) jednoizbová bytová jednotka – byt č. 29, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 838,  

         vchod 18, ul. Petra Jilemnického v Novej Dubnici 

 

 

4. Stanovenie dočasnej prebytočnosti majetku – Prenájom pozemku 

 

Uznesenie č. 22 

 

Mestské  zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  s c h v a ľ u j e    
     1.  nasledovný majetok mesta Nová Dubnica ako dočasne prebytočný majetok: 

          pozemok parc. KN-C č. 420/1 – ostatné plochy o celkovej  výmere  6 440 m2,  

          vlastníctvo 1/1 mesto  Nová Dubnica, k.ú. Nová Dubnica , ktorý je zapísaný Správou   

          katastra Ilava na liste vlastníctva ( LV ) č. 1000 

 

2. naloţenie s časťou tohto pozemku o výmere 30 m2 ( časť vymedzená na katastrálnej  

mapke, ktorá tvorí prílohu k tomuto uzneseniu): prenájom podľa  § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 zb. o majetku obcí – ako prípad osobitného zreteľa. 

Zdôvodnenie nájmu  podľa § 9a ods. 9 písm. c) : Cez predmetný pozemok, ktorý je vo 

vlastníctve  1/1 mesta Nová Dubnica, je jediný prístup k budove  súp. č. 789 na 

Topoľovej ulici. 

 

3. nájom  pozemku parc. KN-C č. 420/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 6 440 m2, 

vlastníctvo 1/1 mesto Nová Dubnica, k. ú. Nová Dubnica, ktorý je zapísaný Správou 

katastra Ilava na liste vlastníctva (LV) č. 1000 ( časť tohto pozemku o výmere 30 m2, 

vymedzený na katastrálnej mapke, ktorá tvorí prílohu k tomuto uzneseniu firme 

ŠIMORA spol. s.r.o.,  J. Derku 1671/1A, 911 01 Trenčín, IČO 36 326 453 – podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to na dobu určitú  od 05. 03. 

2011 do 31. 12. 2012. 

 

 

 

 

 

        Ing. Peter Marušinec 

                                                                                                        primátor 


