
              MESTSKÁ  PRÍSPEVKOVÁ  ORGANIZÁCIA 

                                                                               Bratislavská 435/12 Dubnica nad Váhom  018 41 

 

ZÁMER č.07/2020 
PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM 

DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU 

 
Dumat -  mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 670 (Zimný štadión)   
zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600 , Okresný 
úrad Ilava, katastrálny odbor v súlade s § 9 ods.2 písm. a)   zákona  NR SR č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.8/2011  o určovaní cien za nájom nebytových 
priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom,  čl. V. Nájomné 
v osobitných prípadoch v platnom znení, vyhlasuje zámer na  dočasné užívanie majetku mesta formou nájmu 
nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Popis majetku:  sociálne vybavenie a šatne:    1221 m² (miestnosti po ľavej a pravej strane hlavného  

                                                                                                 vstupu, po ľavej a pravej strane ľadovej  
                                                                                                 plochy a pod tribúnami z čela ľadovej plochy) 
                                ľadová plocha:                         1485 m²  
                                tribúny – hľadisko:                  1100 m² 

    plocha medzi ľadovou 
                  plochou a tribúnami:   345 m²  

                                spolu:              4151 m² 
                                Celková výmera plochy :         4151 m²  

 
Doba nájmu:  na dobu určitú od 01.09.2020 do 31.03.2021 
 
Cena nájmu: podľa účelu prenájmu a podľa  VZN č.8/2011 mesta Dubnica nad Váhom o určovaní cien za  

                            poskytovaný nájom nebytových priestorov v majetku mesta Dubnica nad Váhom Čl. V  
                            ods.1 a 2, účel užívania: priestory pre činnosť v oblasti športovej, 0,80 €/m²/rok. 

 
Celková suma za prenájom:     3 320,80 €/rok   
                                                                
                                                   za obdobie 09 -12/2020 v sume  1 106,93 €  
                                                   za obdobie 01 -03/2021 v sume     830,20 € 

Dôvod:              Nájomca:          HK SPARTAK  Dubnica nad Váhom o.z. 

                             Právna forma:    občianske združenie  
                             So sídlom:         ul. Športovcov 1, 018 41 Dubnica nad Váhom 
  IČO:                      52827712 

 
má záujem o prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v priestoroch Zimného štadióna pre jeho hokejový klub 
za účelom  hokejových tréningov, súťaží, zápasov, a turnajov v súlade s predmetom činnosti HK SPARTAK Dubnica nad 
Váhom o.z. Mesto Dubnica nad Váhom má naďalej  záujem podporovať deti a mládež v rozvoji športu, v tomto 
prípade v hokejovej zručnosti prostredníctvom otvorených hokejových tried na Základnej škole s materskou 
školou Pavla Demitru pre ďalšiu hokejovú sezónu. Z uvedeného dôvodu Mesto Dubnica  nad Váhom chce 
naďalej podporovať hokej prostredníctvom HK SPARTAK Dubnica nad Váhom o.z., ktorý združuje deti z mesta 
Dubnica nad Váhom  v svojich skupinách podľa veku. 

Nebytové priestory Zimného štadióna  Dubnica nad Váhom sú zapísané na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad 
Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600 vedeného Okresným úradom  Ilava, katastrálny odbor. 
Mesto má záujem  v súlade s § 9 ods.2 písm. a)   zákona NR SR č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
predpisov prenajať nebytové priestory uvedené v popise majetku  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  s § 9a 
ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a na základe platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Dubnica nad Váhom, článok V ods. 1 písm. n) a platného VZN č.8/2011 článok V bod 4 o určovaní cien za nájom 
nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom za cenu 
0,80 €/m²/rok ako pokračovanie v  podpore hokeja prostredníctvom HK SPARTAK Dubnica nad Váhom o.z., ktorý 
združuje deti z mesta Dubnica nad Váhom  v svojich skupinách podľa veku. 
    

V Dubnici nad Váhom, dňa 24.07.2020. 
 
Zverejnené dňa :    
                                                                 
Pečiatka, podpis :  
                                        
Zvesené dňa :                                                                                                v.r.                                                               
Pečiatka, podpis :                                                                     ................................................. 
                                                                                                         Ing. Iveta Jurisová 
                                                                                                       riaditeľka DUMAT, m.p.o. 


