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Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 3.4.2014 

K bodu : Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného bývania 

v nehnuteľnosti č.s. 1871 - Doplnenie uznesenia č. 1 / 2014 z 9.1.2014 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. Konštatuje, že uznesením MsZ č. 28/2013 zo dňa 7.marca 2013 schválilo uzavretie 

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nadobudnutie nehnuteľností v k.ú. Liptovský Mikuláš 

– medzi spoločnosťou STRATEGIC SERVICES, s r.o., sídlo Osloboditeľov 251, Batizovce, 

059 35, IČO 31 380 883 ako budúcim predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako 

budúcim kupujúcim, a to 47 bytových jednotiek, ktoré sa budú nachádzať po 

rekonštrukcii v objekte bývalej posádkovej ubytovne, súpisné č. 1871/2 na 

Hviezdoslavovej ulici v Liptovskom Mikuláši, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu na pozemku č. parcely C KN 1715/2 o výmere 

1240 m2 zastavené plochy a nádvoria, zapísaných na LV č.6197 v k.ú. Liptovský Mikuláš  

a uznesením č.1/2014 z 9. Januára 2014 schválilo Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej 

zmluve na kúpu bytov v bytovom dome uzavretej dňa 24.4.2013 medzi spoločnosťou 

STRATEGIC SERVICES, s r.o., sídlo Osloboditeľov 251, Batizovce, 059 35, IČO 31 380 883  

ako budúcim predávajúcim a Mestom Liptovský Mikuláš ako budúcim kupujúcim, 

uzavretý medzi zmluvnými stranami Finance development s.r.o., Koceľova 15, Bratislava, 

821 08, IČO 43 789 528, ako budúcim predávajúcim a Mestom Liptovský Mikuláš ako 

budúcim kupujúcim a schválilo Návrh kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami Finance 

development s.r.o., Koceľova 15, Bratislava, 821 08, IČO 43 789 528, ako predávajúcim 

a Mesto liptovský Mikuláš ako kupujúcim. 

 

II. Schvaľuje:  

doplnenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov v bytovom dome 

č.167/2013/Práv. v znení Dodatku č.1 a návrhu Kúpnej zmluvy  

 

v časti Zmluvné strany:   

1 a.) bankové spojenie a číslo účtu budúceho predávajúceho, resp. predávajúceho 

Finance development s.r.o.:                                   

„Bankové spojenie : SZRB,a.s.  

č.ú. : 114243/3000,   IBAN: SK97 3000 0000 0000 0011 4243“  

                   1 b.)  bankové spojenie a číslo účtu budúceho kupujúceho, resp. kupujúceho Mesto 

Liptovský       Mikuláš                                   

                     „Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. , č.ú. : 1600443002/5600 

                     IBAN : SK89 5600 0000 0016 0044 3002“ 

2. v časti II. bod B/4  uznesenia MsZ č. 1/2014 z 9.1.2014 doplnenie textu:  



 

 „ a zriadenie záložného práva na 47 bytových jednotiek v prospech ŠFRB 

                     a MDVaRR SR.“ 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa: 

V zmysle §10 ods.13  zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania možno poskytnúť 

podporu aj na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s podmienkou, že následne sa kúpna zmluva 

uzavrie najneskôr do konca mesiaca august v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, 

v ktorom bola uzavretá zmluva. Súčasťou následnej kúpnej zmluvy musí byť právoplatné kolaudačné 

rozhodnutie obstarávaného nájomného bytu a zriadené záložné právo v prospech ŠFRB a MDVRR SR. 

Nakoľko investor urýchlil práce na uvedenom objekte, začnú sa uvedené doklady vybavovať už 

v mesiaci apríl 2014.  

Doplnenie účtov je potrebné, aby bolo možné čerpať po schválení finančné prostriedky zo ŠFRB 

a MDVRR SR,  a súhlas zriadiť záložné právo na 47 b.j. v prospech ŠFRB a MDVaRR SR je potrebné 

pre kataster nehnuteľností. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. ako záložný veriteľ na 

predmetnom objekte dňa 11.2.2014 vystavila súhlas so záložným právom. Táto predbežné kvitancia 

platí do 15.9.2014.  

 

Mgr. Miroslav Kašák 


