
 
 

 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. 351/1 – ostatné plochy o výmere 3 398 m²,   
vedený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV 1000, k. ú. Nová Dubnica, vlastník 
1/1Mesto Nová Dubnica, a to jeho časť o výmere 6,80 m2, Andrei Kosáčovej, Komenského sady 
61/4-14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 52 222 608.   

 
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): 
- Andrea Kosáčová je novou vlastníčkou vlastníkom novinového stánku  nachádzajúceho sa na 
časti pozemku   parc. KN-C č. 351/1 o výmere 6,80 m2 (2,72 x 2,50 m) na ulici SNP pri budove 
súp. č. 8,  ktorý kúpila od Anny Granitzovej.  Situačný náčrt tvorí Prílohu č. 1 tohto zámeru, 

- Predchádzajúca vlastníčka stánku p. Granitzová užívala časť uvedeného pozemku na základe 
Nájomnej zmluvy č. 407/2015 zo 17.12.2015, 

- nakoľko má žiadateľka záujem prevádzkovať predajný stánok po dobu dlhšiu ako 1 rok, požiadala 
mesto o nájom časti uvedeného pozemku na dobu neurčitú v súlade s Článkom 12 ods. 5 písm. f) 
Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica, 

- nájom pozemku pod predajným stánkom ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je v súlade 
s Článkom 11 ods. 7 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica (tzn. nájom, kde do 
úvahy prichádza len jeden nájomca a to vlastník predajného stánku). 
 
 
 

Príloha č. 1:  Situačný náčrt 
 

 
V Novej Dubnici dňa 05.02.2019  
 
  
 
 

Ing. Peter Marušinec 
primátor Mesta Nová Dubnica  



 
 

 
Príloha č. 1 


