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

                                                                                     
                                                                                           

Mesto Nová Dubnica  
zverejňuje 

ZÁMER 
prenechať do nájmu nasledovnú nehnuteľnosťpodľa § 9a ods. 9) písm. c) Zákona SNR 

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

 
 

• pozemok parc. KN-C č. 3/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4533 m²,   
vedený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV 1000, k. ú. Nová Dubnica, 
vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica, a  to jeho časť o výmere 55 m2, tak ako je uvedené v Prílohe 
č. 1 tohto zámeru Marošovi Škorčákovi - MARKUCH, Komenského sady 58/9, 018 51 Nová 
Dubnica, IČO: 44 801 700. 

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): 
-   žiadateľ Maroš Škorčák – MARKUCH plánuje na uvedenom pozemku (11 x 5m) prevádzkovať 

predajný stánok rýchleho občerstvenia na ulici Pribinove sady vedľa Cafe Roxy, a to buď 
rekonštrukciou  pôvodného dreveného stánku  alebo  umiestnením nového predajného stánku, 

-  o prenájom žiada taktiež zdôvodu, že Pizzeria Livigno, ktorú prevádzkuje, končí svoju 
prevádzku z dôvodu plánovanej opravy a rekonštrukcie budovy kina Panorex na základe jej 
statického posúdenia, 

-   v predajnom stánku s názvom Bistro Libro plánuje poskytovať rýchle občerstvenie                  
z  kvalitných surovín ako sú  falafel, tortilla, nachos, burritos, quesadilla a rôzne druhy 
polievok a šalátov. Stoly pred stánkom  by boli bez sedenia, nakoľko sa jedná o jedlo do ruky. 

-   prenájom pozemku je v  súlade s Článkom 11 ods. 7 a  Článkom 12 ods. 5 písm. e) Zásad 
hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica, 

-      podpora služieb pre obyvateľov mesta.    
 

 
 
   Príloha č. 1 -  Situačný náčrt   
 
   V Novej Dubnici dňa 26.11.2019 
  
 
 
 
 
 

Ing. Peter Marušinec 
primátor Mesta Nová Dubnica  
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