
               MESTSKÁ  PRÍSPEVKOVÁ  ORGANIZÁCIA 

                                                                               Bratislavská 435/12 Dubnica nad Váhom  018 41 

 

ZÁMER č.05/2020 
PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM 

DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU 

 
Dumat, mestská príspevková organizácia  ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 
151/3  ( označená ako bývalá Základná škola ), nachádzajúcej sa na ulici Partizánskej v Dubnici nad 
Váhom,  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 § 9a ods.9 písm. c) zákona  NR SR č.  
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom 
č. 8/2011 čl. V  Nájomné v osobitných prípadoch , vyhlasuje zámer  na dočasné užívanie majetku 
mesta formou nájmu nebytových priestorov, ako prípad  hodný osobitného zreteľa 
 
Pavilón B - 2. podlažie:       - miestnosť č. 2210 o rozlohe 57,9 m² 
Ide o nasledovný majetok: 
Popis majetku:              nebytové priestory o celkovej výmere 57,9 m² ( miestnosť č.2210)  
                                      nachádzajúce sa   v budove Pavilón B - 2. podlažie, miestnosť č. 2210  
                                      o rozlohe 57,9 m² súpisné číslo 151/3 (označená ako bývalá Základná škola)  
                                      na pozemku parc.č. 753/5,  na LV č. 2600 Okresný úrad Ilava, katastrálny  
                                      odbor, katastrálne územie Dubnica nad Váhom v správe DUMAT, m.p.o.,  
                                      Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom 
 
Doba nájmu:  od 01.09.2020 na dobu neurčitú 
 
Cena nájmu: v zmysle VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov 

a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta  
Dubnica  nad Váhom v platnom znení bezodplatne 

  
Dôvod:                           Nájomca: Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ,  
                                                      IČO: 42014042, 018 41Dubnica nad Váhom ,  
                                                      zastúpené predsedom združenia p. Branislav Múčka 
má  záujem ( žiadosť o dodatok k zmluve zo dňa 23.04.2020) o prenájom nebytového priestoru o 
celkovej výmere 57,9 m² ( miestnosť č.2210) nachádzajúce sa   v budove Pavilón B - 2 nadzemné 
podlažie, Partizánska ul. súpisné číslo 151/3 (označená ako bývalá Základná škola).  
V súčasnosti má nájomca uzatvorenú Zmluvu o výpožičke č.01/2017 zo dňa 30.06.2017 v zmysle uznesenia 
MZ č. 98/2017 a 99/2017 zo dňa 22.06.2017  na prenájom miestnosti č. 2212 a č. 2213 o rozlohe 57,15 m² 
a 57,15 m² v Pavilóne B – 2 nadzemné podlažie, za účelom skúšok ( tancovanie FS Mladosť) a úschovy 
krojov združenia  bezodplatne. Tieto priestory sú v súčasnosti malé a využívajú sa na tancovanie a aj na 
prezliekanie pred tréningami. Prezliekajú sa chlapci a dievčatá postupne, a preto je potrebné, aby mali 
naviac jednu miestnosť kde sa budú prezliekať.  
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 vypožičať 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 s uzatvorením 
dodatku k Zmluve o výpožičke č.01/2017 zo dňa 30.06.2017 bezodplatne 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 ako podpora záujmových združení za účelom  
zachovania folklórneho dedičstva na území mesta.  
                              
V Dubnici nad Váhom, dňa 09.07.2020 
 
Zverejnené dňa :             v.r.  
         Ing. Iveta Jurisová                                                               
Pečiatka, podpis :                                                                                 riaditeľka DUMAT, m.p.o, 
Zvesené dňa : 


