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Návrh na uznesenie 
zo zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 14.08.2014 

K bodu programu: Dodatok Č. l Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam_č. 746/2014IPráv. 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši 

1 k o n š t a t uje, že: 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši uznesením Č. 60/2014 zo dňa 26. júna 2014 schválilo 
zmeny a doplnenia Návrhu Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam uzavretej medzi zmluvnými stranami 
Finance development s.r.o., Koceľova 15, Bratislava 821 08, IČO: 43 789528, ako predávajúcim a 
mestom Liptovský Mikuláš ako kupujúcim, 

Il schvaľuje: 

1. Dodatok Č. 1 Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam uzavretej dňa 09.07.2014 medzi zmluvnými 
stranami Finance development s.r.o., Koceľova 15, Bratislava 821 08, IČO: 43 789528, ako 
predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako kupujúcim, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia. 

Návrh 
Dodatok Č. l 

KÚPNEJ ZMLUVY K NEHNUTEĽNOSTIAM 
uzavretej podľa ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Predávajúci: Finance development s.r.o. 
Sídlo: Koceľova 15, Bratislava 821 08 
IČO: 43 789 528 

Zmluvné strany 

Zapísaný: ORSR Bratislava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 48755/B 
Zastúpený: Jana Havránková, konateľ 
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, číslo účtu: 114243/3000 

JEAN: SK 97 30000000 0000 0011 4243 
(Ďalej ako "predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

Kupujúci: Mesto Liptovský Mikuláš 
Sídlo: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42 
IČO: 00315524 
Zastúpený: MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, číslo účtu: 1600443002/5600 

IEAN: SK89 5600 0000 0016 00443002 
(Ďalej ako "kupujúci" v príslušnom gramatickom tvare) 
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Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 ( ďalej len" dodatok" v príslušnom gramatickom tvare) ku 
Kúpnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 746/20141Práv. uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 09.07.2014 
( ďalej ako"kúpna zmluva" v príslušnom gramatickom tvare ), ktorým sa mení článok I kúpnej zmluvy 
nasledovne: 

I. 

V bode 1.1 sa číslo listu vlastníctva ,,6197" nahrádza číslom listu vlastníctva: ,,7895". 

Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy ostávajú bez zmeny. 

II. 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam č. 746/2014/Práv. uzavretej 
dňa 09.07.2014. 
3. Tento dodatok bol vyhotovený v súlade s Uznesením mestského zastupiteľstva č ....... zo dňa 

14.08.2014. 
4. Tento dodatok je vyhotovený vo 8 vyhotoveniach z ktorých predávajúci obdrží 2 vyhotovenia, kupujúci 
4 vyhotovenia a 2 vyhotovenia sú určené pre Správu katastra Liptovský Mikuláš. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, nebol uzatvorený v tiesni, 
tento dodatok si pred podpisom prečítali a jeho obsahu porozumeli, na dôkaz čoho ho vlastnoručne 
podpisujú. 

V ............................................ ,dňa 

Za predávajúceho 

Jana Havránková 
konateľ spoločnosti 

V ............................................ ,dňa 

Za kupujúceho 

MUDr. Alexander Slafkovský 
primátor mesta 

3 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

V súvislosti so žiadosťou o uvol'nenie finančných prostriedkov zo schváleného úveru ŠFRB a uzavretia 
záložnej zmluvy k nehnutel'nostiam predkladáme návrh na zmenu Kúpnej zmluvy k nehnutel'nostiam 
uzavretej dňa 09.07.2014 medzi predávajúcim Finance development s.r.o. a kupujúcim mestom Liptovský 
Mikuláš, predmetom ktorej je prevod 47 bytov, nachádzajúcich sa na Hviezdoslavovej ulici súp.č. 1871/2a 
v Liptovskom Mikuláši, bývalá Dominanta, spoluvlastníckeho podielu k spoločným častiam a spoločným 
zariadeniam domu, k pozemku pod stavbou, pril'ahlému pozemku a k technickým rozvodom, schválenej 
mestským zastupitel'stvom v Liptovskom Mikuláši uznesením č. 60/2014 dňa 26. júna 2014. 

Od predávajúceho nadobúdame v zmysle kúpnej zmluvy aj spoluvlastnícky podiel k pril'ahlému pozemku 
reg. C KN parc. č. 1715/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 602 m2

• Predávajúci mal tento pozemok 
spolu s ostatnými pozemkami, ktoré v katastri Liptovský Mikuláš vlastní, zapísané v čase uzatvárania 
Kúpnej zmluvy k nehnutel'nostiam v katastri nehnutel'ností na liste vlastníctva č. 6197. Pri prvom predaji 
spoluvlastníckeho podielu k predmetnému pozemku, ktorý tvorí prístup k Polyfunkčnému objektu -
Hviezdoslavova 2, kataster predmetný pozemok zapísal na nový list vlastníctva č. 7895. Údaj o čísle listu 
vlastníctva v zmluve je tak v rozpore so súčasným zápisom v katastri nehnutel'nostL Z uvedeného dôvodu 
je preto potrebné zmenou kúpnej zmluvy zosúladiť údaj v zmluve so stavom k katastri. 

4 


	img-813150053-0001.pdf
	103051



