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Návrh na uznesenie 

 

      K bodu:    Zmena uznesenia č. 13/2006 zo dňa 23. februára 2006 

 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  

 

 

I .  mení 

                                                                    

Bod 9 schvaľovacej časti uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 13/2006 zo 

dňa 23.februára 2006  mení tak, že pred bodku sa vkladá nasledovný text: „a to: 

 

a) Ručenie úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania na „výstavbu nájomných bytov 

v bytovom dome“ a to bytmi č. 1 až 9, nachádzajúcimi sa v Polyfunkčnom bytovom dome Nový svet 

Hlboké súp. č. 1190, postavenom na pozemku reg. C KN parc. č. 3334/3 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 676 m
2
 vrátane spoluvlastníckych podielov na  spoločných častiach a zariadeniach domu a k 

pozemku reg. C KN parc.č. 3334/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 676 m2,  zriadením 

záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 

37, 

 

b) Ručenie úveru na „výstavbu zariadenia sociálnej starostlivosti“, a to Iným nebytovým priestorom č. 

1 o celkovej výmere podlahovej plochy 98,52 m
2
 (útulok) nachádzajúcim sa na prízemí 

Polyfunkčného bytového domu Nový svet Hlboké súp. č. 1190, vchod č. 2, postavenom na pozemku 

reg. C KN parc. č. 3334/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 676 m
2
, spoluvlastníckym podielom 

9852/54209-in na spoločných častiach a zariadeniach domu, k pozemku reg. C KN parc.č. 3334/3 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 676 m
2 

, zriadením záložného práva v prospech Štátneho fondu 

rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzavretej podľa ustanovení zákona Národnej rady SR č. 

607/2003 Z. z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania a § 497 a nasl. Obchodného zákonníka 

vo forme: úver, číslo zmluvy 505/1190/2006 uzavretej medzi Štátnym fondom rozvoja bývania 

a mestom Liptovský Mikuláš v roku 2006 bol mestu poskytnutý úver na „výstavbu nájomných bytov 

v bytovom dome“ v Liptovskom Mikuláši – Hlboké vo výške 4 909 000,00 Sk, čo je 162 948,95 eur. 

Predmetom zmluvy bola výstavba  „Nájomného bytového domu – 9 b.j“. Mestu bol z prostriedkov 

fondu poskytnutý aj úver na výstavbu zariadenia sociálnej starostlivosti v sume 985 000,00 Sk čo je 

32 696,01 eur podľa Zmluvy o poskytnutí podpory uzavretej podľa ustanovení zákona Národnej rady 

SR č. 607/2003 Z. z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania a § 497 a nasl. Obchodného 

zákonníka vo forme: úver, číslo zmluvy 505/1189/2006 uzavretej medzi Štátnym fondom rozvoja 

bývania a mestom Liptovský Mikuláš v roku 2006. Predmetom zmluvy bola výstavba  „zariadenia 

sociálnych služieb“ (útulok). 

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu Nový svet Hlboké Liptovský Mikuláš, v ktorej sa byty a útulok 

nachádzajú, nadobudlo právoplatnosť dňom 22.01.2007. 

Uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 13/2006 zo dňa 23.februára 2006 bolo pod 

bodmi 4 – 9 schválené: 

„4. Zaradenie novej investičnej akcie PD Nový svet Hlboké do kapitálovej časti výdavkov rozpočtu  

mesta pre rok 2006.  

5. Zaradenie novej investičnej akcie TV pre Nový svet Hlboké do kapitálovej časti výdavkov pre rok 

2006 

6. Zaradenie novej investičnej akcie Byty a útulok Nový svet Hlboké do kapitálovej časti výdavkov  

pre rok 2006.  

7. Čerpanie úveru ŠFRB na výstavbu bytov a útulku Nový svet Hlboké do výšky 80% obstarávacích  

nákladov stavby.  

8.Ručenie úveru na výstavbu bytov a útulku Nový svet Hlboké majetkom mesta: objektom krytej 

plavárne č.s. 1997 s pozemkom parc.č. KN-C 648/3 o vým. 2213 m2 v k.ú. Liptovský Mikuláš.  

9. Ručenie úveru po kolaudácii stavby skolaudovaným objektom Nový svet Hlboké.“ 

 

Pri internej kontrole sa zistilo, že nie je zrealizované záložné právo v prospech ŠFRB na 

nehnuteľnosti, na výstavbu ktorých sa úvery čerpali. Pred uzavretím zmlúv o zriadení záložných práv  

bolo potrebné vykonať zápis jednotlivých bytov a útulku do katastra nehnuteľností kde bol zapísaný 

iba dom ako celok. Následne po konzultácii so ŠFRB sme pripravili návrhy záložných zmlúv, návrhy 

na vklad záložných práv do katastra nehnuteľností a spolu s podkladmi sme ich zaslali na fond. Návrh 

na zmenu bodu č. 9 uznesenia č. 13/2006 predkladáme z dôvodu presnej špecifikácie a popisu 

nehnuteľností, ktoré budú predmetom záložného práva, aby sme sa tak vyhli prípadným nedostatkom 

pri vkladovom konaní záložných zmlúv.  

 

 

 

 


