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Zmluva o úvere
Uzavľetá podľa § 497 a nasl.  zákona č. 5 |3/1991  Zb. Obchodný zákonnik v znení neskoľš ích predpisov a
V nadväznosti na §  6 ods.1 písm. d)  zákona č.150Á2013 Z z o Štátnom fonde rozvoja bývania v znenĺ

neskorš ích prcdpisov
ako ,Zmlwa" v prísluš nom(táto zmluva o úvcre ďalej tvare)

Číslo Zmluvy: 800/416/2022

medzi nas]edovnými zmluvnými stranami:

Názov:                                                      Štátny fond roz"ja bývania
Adresa sídla:                                                  Lamač§ká cesta č. 8, 833 04  Bratislava 37
lčo:                                                               31749 542
Štatuúmy orgá"                                 :ne:.eL#atjTeEľ§:apttneho fond„o»oja bývan ja

Webové sĺd lo:                                               www,sfrb.sk

(ďalej ako „Veľiter v pn'sluš nom gramatickom Ware)

a

DLŽNÍK

Názov obce/mesta/samosprávneho kraja:    Obec Rudňany
Adľesa úradu:                                                     Rudňany 234, 053 23   Rudňany
lčo:                                                                00 329 533
osoba konajúca v mene Dlžnika:                   B€. Rastislav Neuviľth, staľosta obce
Email:                                                                  infb@p€t€rgu[ask

(ďalej ako „Dlžník" v prísluš nom gramatickom WaTe)

POO

(Vcriteľ a Dlžnik spoločne ďalej ako ,Zmlwné slrany", jednotlivo #mluvná strana" v pn'sluš nom
gramatickom tvare)

Maximálna výš ka úveru:
Účel poskytnutia úveru:
Kód účelu:
Úroková sadzba:
Spôsob ľýpočtu úľoku:
Lehota splatnosti:
Výš ka anuitnej splátky:
Názov stavby:
Miesto stavby:
Špecifikácia stavby:

'•.'{,~,

Lm.€.Itl €.m ., e]] 04 Br.tí.l«. .7

Článok 1.
Zák]adné podmienlqr Zm]wy

1 637 410,00 EUR
Výstavba zariadenia sociálnych s]užieb
U303
05 % p.a.
365C60 dní
40 rokov odo dňa splatnosti 1. (prvej) splátky úveru
3 76953 EUR
Zariadenie pre seniorov Rudňany
Rudňany 83
Stavba,   ktoľá   má   byt'   postavenÁ   na   pozemku   paľcele
ľcgistľa  „C"  p.irccla  č.  372/2,  zap(sanom  m  LV  č.   1  v
kaiastrúlnom  územl  Rudňany,  počet  lôžok:  40  (d'alej  flko

"l'u'lovn")
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Stavebné povolenic vydané dňa:
Úradom:
Pod číslom:
Právoplatnost':
Okresftód okresu, kde sa výstavba
realizuje:
Stavebný dozor (meno, číslo oprávnenia):
Zabezpečenie úveru:
Obstarávací náklad výstavby:

7.1.2022

0bec Poráč
47l/202lmt
25.1.2022

Koš ický kraj/800

Ing. Rastislav Fabian,11032

Banková záruka a záložné právo k nehnutel'nosti
2 011797,02   EUR

Č]ánok 11.
D€r]nícia pojmov

2.1.     Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  týchto  vzmluve  používaných  skratkách   za  účelom   lepš ej

prehľadnosti a zjednoduš enia vzájomnej komunikácie:

Banka   Slovenská záručná a rozvojová banka.  a. s., so sídlom Štefánikova 27, Bratislava,  IČO:  00
682 420.
Úverposkytnutieš tátnejpodporyvofomeúveruvmaximálnejvýš keanaúčeluvedenývČlánku1.

ä#%iúčeHčetďiadenýveriteľomvBanke,zktoréhoDiňftčepáúverpodi'ačiánkuiii.

3:n`:awaš ,uzy#uččn'ánpk:čy:Íre'••e."a;:&paoddempií::i.:š :dseážá:.:ýz.Tlž:e,ivT.eu?tgpuíäľ:f,i:
účtu vykonáva Veritel'.
Splátkwý účet  účet zriadený Veriteľom v Banke, na ktorý Dlžník spláca Úver podl'a Článku VIII.
Zmluvyspoločnesovš etkýmjehoprísluš enstvom,akoajpn'padnýmisankciamiapoplatkami,ktoréje

sDp'|=#ói:ená=J:i:ti:evseJr:the:opTi,sľugnyss;eozma'up#:Ľoiúsčá:ie#:aB#::a,akägis•ľáuán:.g::
účtu vykonáva Veritel'.
Zariadenie sociálnych služieb ~ Budova š pecifikovaná v Článku 1. Zmluvy, pričom sa ním rozumie
Zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatTovateľskej služby, domov
Sociálnych služieb a Špecia]izované zariadenie podľa osobitného predpisu.
Obstarávací  nák]ad výstavby zariadenia sociá]nych služieb je cena za zhotovenie Stavby.  Do
obstarávacieho  nákladu je  možné  započíta• cenu  projektovej  dokumentácie  na  stavebné  povolenie.
Cena pozemku sa do obstarávacieho nákladu nezapočíta. Obstarávací náklad výstavby pre účely tejto
Zmluvy nemusí by• zhodnou s obstarávacím nákladom, ktorú uviedol Dlžník vo svojej žiadosti. Táto
môže    by•   jednostranne   znížená   zo   strany   Veriteľa   opoložky,   ktoré   nemožno   financova•

Erčoes;rpedmTí:Ľ:md;vÉFHPo_S#tu3é,há,#L:,%•3;fj:oôZ:,;evyri:eľwmys,eäkonačj22,20o4Z.„
daní z pridanej hodnoty v znení neskorš ích predpisov a v zmysle podmienok Zmluvy poukáza• úhradu
dane  z pridanej  hodnoty.  Tento  účet  slúži  výlučne  Pľe  úhradu  dane  z pridanej  hodnoty (d'alej  |en

Lpe:::'s:,aú,čne::,Táejeorduvi3::aúDs,pť aítknoo?tid3•efLm:::dreonzap:čä,.ánkuLzm,wy.
Anuitná sp]átka Úveru  mesačná splátka Úveru, ktoľou Dlžník spláca Veľiteľovi  istinu a zmlwný

Ŕre,skpya#nháotčeas?''aú:::i:?us:Iaátpkoožy:tá::!úDc,ahák:ästimunesp,amejistinyúveruposkym,"hona
základe Zmluvy a vš etkého nesplateného prisluš enstva Úveru (predovš etkým zmluvných `.`mkov
a úrokov z omeš kania) a nesplatených zmluvných pokút, penále, odvodu a ostatnýcl` plneni, na ktori

gdfsae•koe{:p;Í+:vo::ľ,:íí;:Šš k:Ŕ:ť ycso]:nzkm:uĽ•s:[éehbooúprríá[L•š pnľť sc,Ľš pn•x:ypcohdF:end`3:§:o„stavbyvmys]e§„
Zh®tovitel'  subjekt,  ktorý  na  základe  Vcriiel.om  schválenej  Zml`ivy  o  dielo  realizuje  Výstavbu.
zariadenia sociálnych služieb.
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Zmluva  o die]o   právny  úkon  uzatvorený  medzi  Dlžnikom  a  Zhotoviteľom,  ktorým  sa  realizuje
výstavba  zariadenia  sociálnych   služieb,   pričom  cena  výstavby  zariadenia  sociálnych  služieb  je
čiastočne alebo úpLne hradená z rinančTtých pmstriedkov poskytnutých na základe Zmluvy.

ľeesopTňí,T:::ĺčeenrga:ZpÚovse#:rďpa:sg3:#:j,e:j::vjná#ípt::azvmz[:•s,čžrjFFdROÉhá,:§oDa[kT:,:
Dlžnik   použil   v rozpoTe   s účelom   poskytnutia   uvedeným   v zmluve   alebo   ktoľý   Dlžník   čeľpal
v rozpore s touto Zmluvou.
Budova       budova   š pecifikovaná   vČ]ánku   ].   Zmluvy,   v ktorej   má   by•   postavené   zariadenie
sociálnych služieb.
Rozostavaná  stavba   stavba  Budovy,  z  ktorej  znaleckého  posudku je  zľejmé  stavebnotechnické
usporiadanie a fiinkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.  Pri zápise rozostavanej stavby
do  katastra  nehnutel'ností  Dlžník  pndkladá  právoplatné  siavebné  povolenie  a znalecký  posudok
o stupni rozostavanosti.
Pozemky  pozemok na ktoľej sa nachádza Budova zariadenia sociálnych služieb.
Nehnutel'nost'  Budova v ktorej má by• postavené zariadenie smiálnych služieb ako aj pozemky na
ktoTých Budova stojí a Pozemky tvoriace prístup k Budove a k pozemnej komunikácií v prípade, že sú
vo vlastníctve Dlžnika.
Pn'stupová  cesta  pozemok,  cez  ktorý  je  zabezpečený  prís"p  z Budovy,  Nehnutel'ností,   [nej
nehnuteľnosti, Rozostavanej stavby k pozemnej komunikácii v zmysle zákona č.  135/1961  Zb. v znení
neskoľš ich pľedpisov o pozemných komunikáciách.
Iná nehnutel'nos•sú nehnuteľnosti, ktoré nie sú Nehnuteľnos•ou a sú predmetom záložného práva.
Kolaudačné ľozhodnutie rozhodnutie pn'sluš ného stavebného úľadu o povolení užívania Budovy.
Trvanie  úvet.ovét]o  vzt'ahu   doba  od  momentu  účinnosti  Zmluvy  do  momentu  zániku  vš etkých
záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluyy.
Banková záruka zabezpečovací inš titút v zmysle § 313 0bchodného zákonnika upravený v Článku
VII.  Zmluvy,  na  základe  ktorého  banka  určená  Dlžnikom  vyhlási  v záľučnej  listine,  že  uspokojí

#Šniteejľá::nžš bkkykuj;h3#t#oč%nvejmľhľadávky.  Hodnota Bankovej  záruky bude minimáine vo
Vlastný zdroj je alýkoľvek finamčný pľostriedok v dispozícii Dlžnika, vrátane komerčného úveni,

pôžičky, a podobne.
Vyhláš ka  hoav  vyhláš ka  Ministerstva  dopravy,  výstavby  a regionálneho  rozvoja  Sloven§kej
republiky č. 284/2013 Z.z. o podrobnostiach o yýš ke poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja
bývanía,  o vš eobecných  podmienkach  poskytnutia  podpory  a o obsahu  žiadosti  v znení  neskorš ĺch

Ž•:•EävLákonč„o,20]3Z.z.oš timomfonderomjabývanjavmeníneskorš íchppdpísov.
Zákon o pohl'adávkach š tátu zákon č. 374/20]4 Z. z. o pohľadávkach š tátu a o zmene a doplnení
niektoTých zákonov v 2není neskorš ích predpisov.
Zákon   proti   bypokracii  zákon   č.177/2018   Z.   z.   o niektorých   opatreniach   na   znižovanie
administratívnej  zá•áže  využívaním  infoimačných  systémov  verejnej  správy  a o zmene  a doplnení
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorš ích pTedpisov.
Občians]qr zákodník zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zmení neskorš ích predpisov.
Obcbodný zákoiiDik zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorš ích predpisov.
Stavebný  zákoD  zákon  č.  50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadkLi  (stavebný
zákon) v znení neskorš ích predpisov.

Článok 111.
Pľedmet Zmluvy

3.].      ::#:tu°t•a?emjua#evep::kytnutie Úve" a  úpmva Pľáv a povinností Zmluvi`ýct` strán  pri

"    s%ŕ:k#e:ä;#:,:t:o.Dm;F:í:Eáá,tlu';E:vn:,:;. fiiäka:k:;s;g;2z::i:,,:#ríe:noí::Pi:i:ai:.Ej,:e: síi,i;,cče:
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zmluvnými úrokmi  a iným  prísluš enstvom  Úveru  Veritel'ovi,  ako  aj  Splnit'  d'alš ie  záväzky
uvedené v Zmluve, resp. z nej vyplývajúce.

33.        Táto zmluva súvisí so:
Zmluvou  o  poskytDutĺ  Štátnej  podpory  rorinou  úveľu  na  účel  č.  3103    Obstamnie
technickej  vybavenosti  pľe  zariadenie  sociálnych  s[užieb    výstavbou,  o ktorej  Verĺtel'
rozhodol na základe žiadosti Dlžnika č. 417/2022 zo dňa 27.6.2022 overenej Pracovníkom OÚ
Koš ice.

4.1.

Článok IV.
Poskytnutie Úveru

Veriteľ  sa  týmto  zaväz`ije  poskytnú•  Dlžnikovi  Úver  v súlade  s ustanoveniami  ZoŠFRB
v maximálnej výš ke

=1 637 410,00 EUR

a to po splnení vš etkých, nižš ie uvedených podmienok.

4.2.        Dlžníkje
otvorením

•ľ

4í      3Tr,í:eT sarígánváä,:Úaen:;Voerjí•závmpgš pketco:oE,D±::íkč:e::cŕeúge:eaz#,eá:íeo3veúT;t v hhote 45
kalendámych  dní  odo dňa riadneho  a úplného doručenia vš etkých  Veritel'om  požadovaných
dokladov. 0 oworení Čerpacieho účtu a Splátkového účtu bude Veriteľ bezodkladne písomne
infomova• Dlžnika.

4.4.

ovinný  doruči•  Veritel'ovi   vzmysle   odseku   7.2.   Článku   VII.   Zmluvy   pred
erpacieho účtu a Splátkového účtu. najneskôr v lehote 60 dní odo dňa účinnosti

;č;i:jv:ľn•íaíĺLäjveítť #Ífiin#Íiir!ftii;i::nÉÉĽgd;píogií;iä.Í::;ÉÍ;aw:::eií:ÍčíaEc;ut:eini;
Dlžnikom sa riadi Článkom VI. Zmluvy.

Článok v.
Účel Úveru

5L      ľovc::,:;cEoss,##s5,čne:3ľpoudv:íä:Škmn•úm§ä6p,o3Íast§k, 4, ,odp:,:T:n3ozdo,ŠX#t:vba míadenĺa

S2       ľr::]ov:eejttgmzžiš ľRBS: stbauvde:n#[žZ::::mĺ sú'ade   S prísIUš nými   pľávnymi   predpismi,

Článok vl.
Čeri]anie Úveru

6.1.        Čerpanie úveru z čerpacieho účtu sa uskutoční výlučne spôsobom uvedeným v tomto článku
VI.   Zmluvy   vždy   na   základe   žiadostí   Dlžnĺka   o čerpanie   Úveru   (ďalej   len   „Žiadosi.

i!i;p!a!ijejiá:;:sÍv:;k::;:tž:!,i!i;s;:oä?!!e:Čy;Cuii!n:ie:í!ýäš i!:Íd:k|i@#n;áľtčnsľí::Ío:ita::.ät;oíi
nasledovných podmicnok:

a}    bol oivorený čeri}ací účei;

2022_POo_U_303_ľýmvb._ZSS_BZ_";hiiuieho.i'_vl
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b)D%,äd:Ípgb:bis::er%c?,'mz_Táä#zsdtr%yvp#e%:eidmbvmä|äin|e.Vzomi#rao#e#u

Úveru "ederiou v ods. 4.1 Článku IV. Zmlwy. Túto skutočnos• je Dtžnik póvinný

p%:e•g%eddivuy?uT2:1zeý,g:%#::3%;ép:esd%;:#imsrúic?ed,"oí:ti%%g::%i:''ao:,ľ:

rozpočiom predloženým DlžriíkorTL klorý predložil v žiadosii o poskytnutie Úveru
ažeý#g%"žš truojae'ebbo°,íPp°o"E:eyívms:*:Í:;úač'%,:,an#e`ra::yFú,k,`o°rséku°,Sovčendočsu,!új'e

Dlžník pwimý  preukáza•  Pracovníkovi  OU  pred  prvým  čerpanim  peňažných

prostriedkov, kioré mu budú poskytnuté Tia základe Zml.ivy.

:::   gľ#lkiSii:t:::n#sií:di::e:*;ä,i;:Ľ,nie|ivaí"#vaiŔýuvj•:Íiiĺ::e:di::u:tí,:o::::uau:li ;::ľ;::c
:o#vybosuúpáíE::r.m.i::á |:gh, s•u2ie:ú. žniád::•úcsbfiním:rg3v,:epE:ín.i :35::# ;:evj;:až::
Pracovnikovi OÚ osobne, alebo prostredníctvom ním splnomocnenej  osoby bez zbytočného
odkladu  po jej  obdržaní od  Zhotoviteľa,  avš ak  minimálne  30  dní  pred  splatnost'ou  fáktúry.
V pripade   nedodržania  tejto   lehoty   Dlžnik  znáš a  vš etky  následb  spQjené  s omeš kanou
úhradou tejto fäktúry.

6.4.        Pokiaľje DIžnik v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorš ích predpisov

(ďálej aj len ,Zákon o DPH") registrovaný pre DPH a súčasne dôjde v zmysle § 69 ods.  12
písm. j) zákona o DPH k uplatneniu tuzemského prenosu daňovej povimosti z poskytovatel'a
zdmiteľného plnenia na pnjemcu, môže Dlžnik v takomto pn'pade písomne požiada• Veriteľa
o úhradu DPH na účet pre úhrady DPH. a to výlučne za účelom odvedenia DPH do š tátneho
ľozpočtu a Veritel' je povinný takejto žiadosti vyhovie•. Dlžnik je po vyš š ie uvedenej úhrade

povinný postupwa• v zmysle zákona o DPH.  Súčas•ou takejto žiadosti  musĺ  by• fotokópia

6É.

6.6.

fälriry, ktorej sa DPH týka.
Každá flktúra predložená Pracovnikovi OÚ podľa tohto Článku Zmluvy musí spíňa• vš etb
náležitosti daňového dokladu podľa prísluš ných zákomých pľedpisov.  predovš etkým zákona
o účtovníctve,   zákona   o dani   z pridanej   hodnoty   apodobne.   Faktúra   musí   obsahova•

predovš etkým   identifikačné  údaje   Dlžnilca  a  Zhotoviteľa,   bankové   spojenie  Zhotoviteľa
a fomu úhrady  bezhotovostným  prevodom,  poradové číslo  fáktúry,  dátum  dodania,  dátum
vyhotovenia a dátum splamosti fáktúTy, druh prác€ alebo dodávok s vyznačením množstva a

ĹeĹn.?ky,gš vke:d"Ĺn:,a:#?=n:us:::bLu|á#emvôžen'::edde,,o2ik,J;;oZ:ostokĽt::'upiz:cdoo?,.DuP.HéeäkĹai:
aj fáktúru vystavenú mimo územia Slovenskej republiky, krajín EÚ a EHP za predpokladu, že
táto obsahuje vš etbr povinné údaje požadované pn'sluš nými právnymi predpismi Slovenskej
republiky  aje  úradne  preložená  do  Štátneho  jazyka.   Požiadavka   úradného  prekladu  sa
nevz•ahuje na faktúry vyhotovené v českom jazyku.
Faktúra  ako  aj  vš etky  požadované  doklady  musia  by•  opatrené  podpisom  Dlžnika  ako  aj

podpisom   a pečiatkou   prĺsluš ného   stavebného  dozoru.   V prípade,   že   predložená   íáktúra
pozostáva z viacerých strán. každá strana fáktúpí vTátane príloh fáktúfy musí by• podpísaná
Dlžníkom  a  stavebným  do2Dľom.  Nesp]nenie  ýchto  povinností,  resp.  ak  fáktúra  nebude
obsahova• požadované skutočnosti, Veritel' nie je povinný do odstránenia nedoststkov plnenie

6.7.     #::ofíímä:U#S#š :n|ť :í:D:;É :k:vmoľpnr::!:ž::épda:í:a;Ľgtonqeľ:k?,š ži eúuv:e#Ľy#e::Se::jvn::kí:

21   kalendámych   dní   pned   termínom   splatnosti   faktúry   skoi`trolované   doklady   pľedloži
Veriteľovi.  V pľípade  nedodľžania  lehoty  podľa  tohto  odseku  Zmlwy  Dlžník  znáš a  vš etky
následky   spqjené   s omeš kanou    úhľadou   takejto    fakiúry.    Verileľ   skontroluje   doklady

pnedložené Pracovriíkom OÚ a dodľžanĺe zmluvnc stsnov€ných podini€nok, a schváli čerpanie
prostriedkov z Úveru. Veriteľ zaš le Banke pokyn na čcrpanie pľostľicdkov z Úve". V pripade
vzniku akýchkoľvek pľávnych pochybnoslí alebo n€dodľžania zmlwných podmienok Veriteľ
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neschváli uvoľnenie čerpania Úveru a písomne oznámi Dlžníkovi dôvod zamietnutia čerpania
Úveru Dlžníkovi.

6.8.        Dlžník je  oprávnený  čerpa•  prostriedky  z čerpacieho  účtu  spôsobom  stanoveným  V tomto
článku Zmlwy najdlhš ie do 3  mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  kolaudačného
rozhodnutia alebo  iného  rozhodnutia  súvisiaceho  s  Budovou  (podl'a  odseku  9.5.  článku  IX
Zmlwy).  Veriteľ  môže  na základe  písomnej  a  odôvodnenej  žiadosti  Dlžníka  túto  lehotu
na čerpanie Úveru predížit'.

6.9.        Zmluvné  stľany  sa  výslovne  dohod|i,  že  čerpanie  poskytnutého   Úveru   bude  realizované

:a:kg;r;::h;4S.Í:oEug;i3š d.or#f',;3:::py;j:,::oít:ris:oš jš hur::';i3oa,nT:se::;:áhičo#:i:ó:v:e:Í#:;
predchádzajúcej vety a súh]asĺ s ním.

6.10.     Dlžnik   berie   na   vedomie,   že   Úver  je   poskytnutý   aj   zprostriedkov   š tátneho   rozpočtu

Slovenskej  ľepubliky.  Veriteľ spravuje majetok š tátu v súlade so zákonom  č. 278/]993  Z.  Z.
o správe   majetku   š tátu   v znení   neskorš ích   predpisov,   Zákonom   o pohľadávkach   š tátu,
Zákonom č.  523#004 Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách verejnej  správy a o zmene a doplnení
niektorýchzákonovvzneníneskorš íchpredpisovainýmipredpismi.

7.1.

72.

Č,ánok vll.
Zabezpečenie Úveľu

Zmluvné  strany  sa  dohodH  na  zabezpečení  pohľadávky  Vcriteľa  z  Úveru  ako  aj  ďalš ích

To"h:,::aáv:•er•:g#:ľav*v„á[uý#cígo;ez•ľnTv#:b:áúíčís;actíoc:ts•3LLočavs,,:ežuĹ.duog
Zabezpečenie  pozostáva  z  dvoch  etáp,  a  to  z  etapy  pred  nadobudnutím  právoplatnosti
Kolaudačného    rozhodnutia   a   z    etapy   po    nadobudnutí    právoplatnosti    Kolaudačného
rozhodnutia.
Do času nadobudnutia právoplatnosti Ko]audačného rozhodnutia (a následného zriadenía
záložnéhoprávakNehnuteľnosti)jeDlžnikpovinný:
uzavrie•  s bankovou  inš titúciou  Bankovú  záruku.  Plnenie  z Bankovej  záruky  musí  by•

bezpodmienečné  na  prvú  výzvu  Veriteľa v trvaní  celej  prvej  etapy,  t.j.  pred  nadobudnutím

právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia, najmenej vš ak po dobu troch rokov. Trvanie alebo
plnenie z Bankovej  záruky nesmie by• podmienené odstúpením alebo vypovedaním Zmluvy
žíadnou zo Zmluvných strán, pľípadne iným zánikom Zmluvy. Plnenie z Bankovej záruky sa

#Íd:.ľeaho:::ač:í;Leínsnpa]átpk:hmľ,pdátvAtuíám#jús::átžää•,íS,ossp•ác:•o"Ú:enr:ma[Peovía:no:t:
pohl'adávku/ky   vznikajúce   v súvislosti   s odstúpením   Veritel'a  od   Zmluvy,   vypovedaním
ZmluvyzostranyVeritel'a,vyhlásenímNesplatenejčastiÚveruzostranyVeriteľazasplatnú.
Su"Bankovejzärukymusíby•u.čenánajmenejvovýš keÚverupodľaodseku4.1.Zmlwy.
Dlžnik je povinný zdrža• sa vykonania akýchkoľvek úkonov smeruj`.icich k zániku Bmkovej
zánJP  v zmysle  tohto  odseku  Zmluvy  do  času,  kým  nebude zriadené záložné pľávo  podľa
odseku 7.3. tohto Článku Zmluvy. Zmluvné stľany sa dohodli, že Bankóvá zánika podľa tohto
odseku  trvá  najmenej  do  času  zriadenia  záložného  práva  podľa  odseku  7.3.  tohto  Článku

!|Tj':ieí!:iľea;ojĺľi;:nčea:t;,;!Í:ľ::c"##uii7::[ep:;:Í:i!g:%;::ánv!:í;:;:,,:u7Bá:í;y::,včái:;•oná`e:,íľEč::`
73.     Po  nadobudnuiĺ pľávoplatiiosii  Kohudačnélio rozl`oúnutia je  DIži`ík   povinný \. lehoie 60

dní, najneskôr do 3 mesiacov od pľÁvoplatnosii Koln`idnčného ľozl`o{li``itis pľedložit` Vcľitcľo\ri

znalecký posudok m Neliiiuiol'nosi'.  Ilotlnom Nelinut®l'nosll niusl byi` iiiiniii`úlme `.o `?..š ke
lJ násobku poskytnuiélio Úveľu. V prĺpnde, ž,e I`odi`otn Ncl`iiutcľi`osti b`ide nižš iQ. DIžník je

Ž##čg:Z#•v:mLbe=:#::j:mgevz:pľ:,č:n#Sj:ľ#[:`.o{,.,ntc.h:`,t::,,•,::s{.]o[:].Zn`,Wy.^Žpodop,není
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7.4.     Dlžník je  povinný zriadi• záložné  právo  podľa odseku 7.3.  tohto  Článku  talĹ  aby  zabezpečil
Veriteľovi postavenie prednostného záložného veriteľa v zmysle §  151  ma ods. 3  0bčianskeho
zákonnika  rozhodujúce na uspokojenie pohľadávky.

7.5.     Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ vypracuje Záložnú zmluvu a návrh na vklad vlastníckeho

práva  k NehnuteľnosMnej  nehnuteľnosti/Rozostavanej  stavbe a  Pozemku  v potrebnom  počte
vyhotovení na základe Dlžníkom predloženého znaleckého posudku nie starš ieho ako 3 mesiace

(v   pn'pade   mesta/obce   aj   súhlas   zastupĺtel'stva   Dlžníka   so   zriadením   záložného   práva
k Nehnuteľnosmnej  nehnuteľnosti/Rozostavanej  Stavbe  a Pozemku).  Vznik  záložného  práva
k lnej   nehnuteľnosti/Rozostavanej   stavbe   a   Pozemku/ Nehnuteľnosti   v   prospech   Veritel'a
s postavením   prednostného   záložného   veriteľa   V   Zmysle   §   151   ma   ods.   3   0bčianskeho
zákonníka Veriteľ overi' v zmys]e §  1  ods.  1  a 3 Zákona proti byrokracii. V prípade, ak Veriteľ
nemôže získa• z technických dôvodov výpis z informačného systému katastra nehnuteľností do
5 pracovných dní od zaslamia požiadavb na získanie tohto výpisu v zmysle §  1  ods. 7 Zákona

proti byrokracíi, je Dlžník povinný na základe výzvy Veriteľa doruči• Veriteľovi   výpis z |istu
vlastníctva  použiteľný  na  právne  úkony  s povoleným  Vkladom  záložného  práva  v prospech

7 6  Íoijť i;t:,;íii!aiji(]iriía!;!guíľiÉ::E:Ĺií:iäi;SE:Íi;FŽ;í#Íei;l;;j:e;uE:;r:a;v:;:::;

zabezpečenie  minimálne vo Veriteľom požadovanej yýš ke.
7.7.    Ak Dlžník neuspokojí zabezpečené pohľadávlqí zo Zmluvy riadne a včas, je Veritel' v zmysle

pn'sluš ných  platných  právnych  predpisov  oprávnený  začat' výkon  záložného  práva  spôsobom
predaja lnej nehnuteľnosw Rozostavanej stavby a Pozemku/Nehnutel'nosti   na dražbe podľa §
15lj a nasl. Občianskeho zákonnika (v spqjení so zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovolhých
dražbách       v       znení       neskorš ích       predpisov),       alebo       právo       naloži•       s        lnou
nehnuteľnos•ou/Rozostavanou   stavbou   a   Pozemkom/Nehnuteľnos•ou   priamym   predajom

(voľnou rukou veriteľa) spôsobom uvedeným v §  15 l m ods. 8 0bčíanskeho zákonnika.  Dlžnik
sa  2aväzuje  poslqrtnú•  Veriteľovi  potrebnú  súčinnos•  a  zabezpeči•,  aby  aj   iní  záložcovia
spolupracovali  s  Veriteľom  pri  výkone  záložného  práva  a aby  nevykonali  žiadne  opatrenia,
ktoTými by bránili uplatneniu nárokov Veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy.

7.8.    Pred,  počas  a  po  Tealizácii  výkonu  záložného  priva  nemá  Veriteľ  žiadne  záväzlqr  voči
vlastnikom  lnej  nehnuteľnosti/Rozostavamej  súvby a Pozemku/Nehnuteľnosti,   tretĺm osobám
a/alebo užívateľom bytov alebo nebytových priestorov, ktorí by si nárokovali akékoľvek práva
alebo plnenia v súvislosti so založenými nehnuteľnos•ami, pokial' tieto práva nie sú výslovne
uvedené  v zmluve,  a  to  najmä  Veritel'  nie je  povinný  zabezpečit'  ýmto  osobám  náhradné
bý`ranie, ubytovanie, pn'streš ie alebo iné plnenie.

7.9.     Okrem      zriadenĺa      záložného      práva      klnej      nehnuteľnosti/Rozostavanej      stavbe      a
Pozemku/Nehnutel'nosti   v zmysle   odseku   7.3.   tohto   Článku   Zmluvy  je   Dlžnik   povinný
zabezpečit'  počas  Trvania  úverového  vz•ahu  zTiadenie  vecného  bremena    „i.n  rem",  právo

prechodu a prejazdu cez Pn'stupwú cestu, a to v prípade, ak nie je zabezpečený priamy pľísmp
k  lnej nehnuteľnosti/Rozostavanej  stavbe a Pozemku/Nehnutel'nosti z pozemnej komunikácie,
bezodkladne   po   zápise   záložného   práva   do   katastra   nehnuteľností   v prospcch   VeTitera.
V pn'pade,  že je  Pn'stupová cesta vo v]astníctve  Dlžnika, je  povinný  zriadit' záložné právo  k
Pri'stupovej ceste v prospech Veriteľa.

7.10.   Dlžnĺk je povinný poisti• pre pri`pad živelnej  udalosti  lnú nehnuteľnost.. Rozostavanú si&vbu a

"l.ľr:äná!:j;::i;pľdri::äe:íy;;3?i;Ív,;#mue`!;::;páí;@:.:í;tE'n:e#:ľ:Teoju:že:c,ií:ei:;:;íi:;énhaožvi::aohs:.

Veritel'a doplni• pľedmet zálohu o d`alš ie  nehnuieľnosti  s  postavenĺm  pľednostnél`o  záložného

veriteľa    v    zmysle    §     15]ma    ods.    3    0bčianskeho    zákoniilkQ.    Nehn`iteľnosti    podra

pľedchádzajúcej  vety jc  DIžník  povinný  poislit'  pľe  pľípad  živelnej  udslosti  n zárovei\  zTiadit'
vinkuláciu  poístného plnenia v pľospech Veľiteľfl.  llodnotn znbezpcčenej  pohl`adňvky Veriteľa

bude  minimálne  vo  výš ke   lJ  násobku  po§kytn`iiého  Úveni.  n to  počas  celej  doby  Trvania
úverového  vz•ahu  založeného  Zmluvou.  Pľĺpadne jc  Dlžnik  povinný  mhmdit'  zabezpečenie

2022_J"_LL303_•ýsuú~ZSS_BZ_nehĺiuicľhosľ_vl
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Bmkovo`i   zárukou,  a to  v lchote   určenej   Veritel'om.   V prípade,   ak   Dlžník  takejto  výzve
Vcrilel`a  nevyhovie,  Veritel'  má  právo  postupova•  podľa  odseku   11.3.  Článku  XI.  Zmluvy.
V čase od výzvy Veriteľa na doplncnie prcdmeiu zálohu alebo na zmenu zabezpečenia do jeho
ri.idnelm a úplnélm doplnenia sa Veritel' nemôže dosta• do omeš kania s plnením  akýchkoľvek

jcho povinností v zmysle Zmlwy.

8.1.

8.2.

83.

Článok vll,.
Splá€ani€ Úveľu

Ztfu;kný:a"=x:.ľú3m::j:::;'miúvme:sayneýrf:ľ:svpi|á,#i:•:ho#Šk:P`::odseti,ejs3oé:Í::us:
Zmluvy  na  Splátkový  účet.  Anuitná  splátka  Uveru  podľa  Zmluvy  musí  by•  pripísaná  na
Splátkový účet najneskôr k 15. dňu v prísluš nom kalendámom mesiaci.

:omv'=|:äm#ys##:žn:ň::hoodti;r:niäúčneap:::iíos::ámTjam?ús;:knjaúÝ:Ĺ"jesaD|•:Ít

ijgEíé.ouš ,:hi,;•ýbnetu;::n:a5;:údíoegiee:'::p:;:?in:,š :ojís,e:k:uäo!in?aoei;3ocÉ,áv:t:u::Íälčbg:až|:rhojľ:eč::e

#eri:d:húp`aáuennýaúr:#o:esT:ääuďua,S::nsopu,avtegiäguv:ľžmz|:;V(:ei;::nnyyúsr:kd,,H,i,že

Z#nvnnoést;Tmť u#gdJii.Íest:fgr:`;včeaš n:;atsb.:az'.?,:k3v•#áp;;:kt.::äi:g:::::::;
a účimosti  Zmluvy  (napr.  po  odstúpení  od  Zmluvy),  sa  započíta  v nasledovnom  poradí  na
úhradu:
a)     zm]uvnej  pokuty a iných sankcií, ak na ne Veriteľovi vznikne nárok v zmysle Zmluvy,

potom na úroky z omeš kania, ak na ne Veritel'ovi vznikne nárok v zmysle Zmluvy,
b)     úrokov   zomeš kania,   ak   na   ne   Veriteľovi   vzmikne   nárok   vzmysle   Zmluvy   alebo

pn'sluš ných právnych predpisov,
c)     penále, ak na ne Veriterovi vznikne nárok v zmysle Zmluvy alebo pn'sluš ných právnych

predpisov,
d)     odvodu, ak naň Veriteľovi vznikne nárok v zmysle Zmluvy alebo pn'sluš ných právnych

predpisov,
a až  po  uhradení  týchto  súm  bude  zostávajúca  čast'  platby  započítaná  na  úhradu  Anuitnej
splátky,   teda   na  zmluvné   úroky   anásledne   na   istinu.   Ak   bude   Dlžnik   vomeš kaní   so
zaplatením  viacerých  Anuitných  splátok,  akákoľvek  vykonaná  úhrada  sa  bude  považovat.
v prvom rade za
úhradu   tej   Anuitnej   splátky,   resp.   Anuitných   splátok,   s ktorými   bude   Dlžník   najdlhš ie
v omeš kaní. Povinnos• zaplatenia Anuitnej splátky, úrokov z omeš kania a iných sankcií ako aj

sÁ      Š;EtdĹ: avpe:Ĺí#eí:úľn:dsuvmzaTžs::a:e:áj :;#ítkoohĹov•ĹeýľLezzLu]ľvy* ::tvážaujpeedmoE:t:;nú
najskôr okamihom jej pripísania na Splátkový účet.

8.5.        V pri'pade, že  Dlžník pľeukáže dočasnú  platobnú  neschopnost. a nemožnost. spláca• ú\.eľ. a

písomne  požíada  Veritel'a  o  odklad  splátok  môže  Veriteľ  povolit'  odklad  splácania  Ú`.er`i

8.6.     ií#;:;s!;ľ%jäíiíí:e::ir:::d:n:ĺ!?;yĺ;:iís:::;ía;u:s:ehk:aiä;Tp,3hľ,goi:,:ád:TJ,: hz;:,#!;.,ÚVv:::e:oo=mhn,;

8.7.        V pľípade  omeš kania  s úhmdou  splátky  Úvcru,  resp.  jej  čnsti,  je  Dlži`{k  povini`ý  zaplatit`
Veriteľovi úroky 7. omeš kania vo výš ke stfli`ovenej podľn § 369 ods. 2 0bcl`odi`ého zákonnikn

so sumy, s ktoroujc Dlžnĺk v omeš kai`ĺ.

8Ä      :|::•:: n•sv#b,:,p'ŕicá`i'a.Úavkc:ľ j: #š `ki:nť nc:`sfl:::i`ksopii`:k,k`,%:':"ňwvš kéo,hvkj,:d,no2t:i,i#

alebo výš ka zmenenej mesačncj ^nuilncj spláiky. nk doš lo kjoj zi``ene i`n základe oznámenia
Veritel'a  v súlade  so  Zmluvou   (d'nlej   nko  „Riailn®  splňtky").   Dlžnik  i`ie  je  oprávnený
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V jednotlivých mesiacoch spláca• Úveľ Anuitnými splátkami, ktoúch mesačná Výš ka v úlime

Presahuje   výš ku   Riadnych   splátok   (tzv.   „Mimoriadne   sii|átky"),   ak   v zmluve   nie
dohodnuté inak. Pľe vylúčenie právnych pochybností sa Zmlwné stľany výslovne dohodli,

úhrada  vopred  niekolkých  Riadnych  splátok  splatných  v budúcností  (tzv.   „predplatenie"
Riadnych  splátok)  nie je  možná,  a k započítaniu  zostatku  na  Splátkovom  účte  na  úhmdu
Riadnych splátok dôjde až dňom ich splatnosti a len ak výš ka tohto zostatku dosiahne Sumu
Riadnych splátok (za dodržania poradia úhi.ad v zmy§le Zmluvy).

Článok H.
Tectinické podmienb stavby, d'a]š ie povinnosti a vyli]ásenia Dlžníka

9.1.    Dtžnĺk je povinný okrem vš eobecných zákonných povinností pri ľealizácii Stavby ako aj  po jej

a,=:íízo•vônvĺe:,#:uvčončeĺnvaesnäľoovveĺ#č:•;š etkýmtíetopwínností:
b)  dodľža• podmienky, za ktorých bol Úver Dlžníkovi poskytnutý;

c)  vykona• realizáciu Výstavby zariadenĺa sociálnych služieb v zákonom stanovenej  lehote a v
súlade s právoplatným stavebným povolením, pľi'p. oznámením stavebného úradu k ohláseniu,

projektovou dokumentáciou predloženou Veriteľovi a Veriteľom schváleným rozpočtom;
d)  dodľža• technické podmienky Výstavby zariadenia sociálnych  služieb podľa  §  14  ZoŠFRB,

najmä dodrža• minĺmálne  požiadavky  na energetickú  hospodámos• budov  podľa  zákona  č.
555#005 Z. z. o energetickej hospodámosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorš ích predpisov;

92.    Dlžnik je povinný z poslo"uých prostľiedkov Úveru hradi• len tie časti Výstavby zariadenia
sociálnych služieb (práce, materiály, tovary a služby), ktoré sú:

i.   obsiahnuté  vo  Veriteľom  schválenom  rozpočte  a  v  Zmluve  o  dielo  (prípadne  inom
Veriteľom odsúhlasenom prámom titule) alebo

ii.  jednotlivo pľe daný účel uvedené v ZoŠFRB a

iii.   súčasne skutočne vykonané a dodané.

:]•Ĺeéo:::n;á:yáteoáaí•w:=]#eymť p]atené D]žntkom pred pos"utím Úw" nemôžu by•
93.    Dlžníkje povinný:

i.   zabezpeči• si stavebný dozor investora, resp.  písomne požiada• Veritel'a o odsúhlasenie
zmeny stavebného dozoru a preukáza• túto zmenu;

ii.   zabezpeči•  si  Zhotoviteľa  v  súlade  so  Stavebným  povolením,  resp.  písomne  požiada•
Veriteľa o odsúhlasenie zmeny Zhotovitel'a a preukáza• túto zmenu.

9.4.     Dlžnikje povinný umožni• Veritel'ovi alebo ním poverenej osobe kontrolu Výstavby zariadenia
sociálnych služieb v sú]ade so ZoŠFRB:

i.   počas realizácíe Výstavby zariadenia sociálnych služieb, ako aj

ii.   po     nadobudnutí     právoplatnosti     Kolaudačného     rozhodnutia,     prípadne     po     dni

protokolámeho odovzdania stavby (Budova) ako aj vyhotovenia ľevíznej spráyy,
iíi.   počas Trvanía úverového vz•áhu.

9.5.

Rovnako  je   Dlžník   povinný   po   nadobudnutí   právoplatnosti   Kolaudačného   rozhodnutia
Budovy a počas Trvania  úverového  vz•ahu  umožnit' Veriteľovi  alebo  nim  poverenej  osobe

;,o#b]uvdoĹÉyísa,:an§Ía]ľví:=.os,tíž:§kF#oBvaaní:a:u:b:o=ke:ľ@eč::ľ3mp:,snk;yc,:v3äľ;Qsd:v:ĺáe,gy::
energetickú  hospodámos• Budovy podľa §  14 ods.  3  ZoŠFRB.  Dlžník je povinný zdržat. sa
akýchkowek  úkonov,  ktorými  by  zmaril  alebo  st'ažil  výkon  kontľoly.  Dlži`Ík je  záľoveň

povjnný zabezpeči• súčinnos• osôb  nachádzajúcich  sa  v  dotkn`itýcl`  i`ehnuteľnostisch,  ktoľé
sú   predmetom   kontľoly  a/alebo  osôb,   ktoľó   mnjú   k  dispozícii   dokumentáciu   vyžiadanú
Veriteľom v rámci výkonu koniľoly, akju nemÁ DIžník k dispozícii.

:'á3í:.;e.3o:i::í.nzi#iez;ya:;:.hv.ýsí3•ub.uv?rr,i.n@`|eäi,:hgdc#'cnh„.hs.3:ľnž:::ž.::Fao'áô2:
Veriteľ na zák]ade predchádzajúcej  pĺsomnej žiadosti túto lehotu pľ€dížit..  Dlžník je povinný
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v uvcdenej  leho(e  zabezpeči•  a doručit'  Veritel'ovi  právoplatné  Kolaudačné  rozhodnutie  a
overenú   kópiu   komplexného  energetického  ceriifikátu,   ktorý  tvorí   súčas•  Kolaudačného
rozhodnutia.

9.6.       Dlžník sa ďalej zaväzuje, že v Nehnutel'nosti bude poskytova• alebo zabezpečí poskytovanie
sociálnych služieb podl.a osobitného predpisu (§ 34, 35, 36, 38 a 39 zákona číslo 448/2008 Z.
z.  o sociálnych  službách  v ziiení  neskorš ích  predpisov),  a to  počas  Lehoty splatnosti  Úvcru,

;#::#hESť :kžTEeí:ábcuÉ:::gj!:::;;Lr;:k:oo;:säv:::d:ň::ip::vÍ:*;i;tai•zre'buow"bYZE:'g.:#sakký::::::
9.7.       Dlžník  sa zaväzuje,  že Nehnuteľnost' neza•aží  vecným  právom  (najmä  ale  nie  len  vecným

bľemenom, pľedkupným právom, alebo 2abezpečovacim prevodom práva) alebo záväzkovým

právom (nájomnou alebo inou zmluvou alebo dohodou),  alebo  inak s nimi  nenaloží, a to ani
jednotlivo,   ani   s celou   Budovou,    bez   predchádzajúceho   písomného   súhlasu   Veriteľa.
Výnimkou je poskytovanie  sociá]riych  služieb  podľa osobitného  predpisu  (§  34,  35,  36,  38

:::,#=::;sl;k?jsú'2eooázó,zĹ?ks:cbá|ney:has;:ä:;cnho:timÉ:í:::k::íscph,ápc:•p,i;roevd,óvš etUm
nútená   správa   aozdravný   režim),    Nehnuteľnosti    (zmeny   súvisiace   s Budovou   alebo
zariadením  sociálnych  služieb  a  pod.) je  Dlžnik  povinný  bez  zbytočného  odkladu  pi'somne
oznámit' Veriteľovi.
Dlžník  nie  je  oprávnený  ?ostúpi•,   previes•  alebo  založi•  akékoľvek  práva,  pohľadávky
anároky    vyplývajúce    pnamo     alebo     nepriamo     zozmluvy    na    tretiu    osobu    bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Veritel'a. V pri'pade akejkoľvek zmeny v osobe Dlžníka
je Dlžnik povinný zabezpečit', aby sa práva a povinnosti  vyplývajúce zo Zmluvy vz•áhovali
v rovnakom rozsahu aj na nového dlžníka.

9.8.

9.9.

9.10.     Dlžník je povinný vopred písomne požiada• Veriteľa o súhlas s každou zmenou, ktorá by sa
mala Ska• najmä ale nielen Výstavby zariadenia smiálnych služieb a schváleného rozpočtu

::ä:trd#oniaps=ciá#:ô`#ži:b,p.atporávd.op,ap,Íovs:ľ,aKm.?as:idaEnoél:š d:ání:3nur,?ľopdnp=i3
Veriteľa.

9.11.     DHhik je  povinný  pred  otyorením  Čerpacieho  účtu  a  Sp|átkového  účtu®  najneskôr v

Let:::eu6DOHdn:í:dr:udí:eúž:äás:iče?nTe,•?ei:ruči,'veritel.orioriginá,Bankovejá"b,
9.12.     "híkje povinný doručit'Veritei'ovi po    právopiatnosti    Ko|audačného    rozhodnutia

nas]edovné doklady:
a)  Záložnú  Zmluvu,  ktorou  sa  zriaďuje  záložné  právo  k Nehnuteľnosti,  pn'Padne  aj  k  lnej

äáFu7t.e,''.n.oäi.(ovri|i.inžli|Vu#Paadke,pžreíj#:e:e:::,teep:o#hpnr:,deTne::,3Tn:u?Teí::i:rr.€,ri:
pokiaľje vo vlastníctve Dlžnika;

b)  doklad  o  poistení  Nehnuteľnosti/[nej  nehnuteľnosti  voči  živelným  pohromám  (oveTená
fotokópía);

c)toekn!:dľaomvií:ik:#::ivpoo#t#o:kn;:iuaté#svt::a(oEE:iá:;ľe,nýmpohmmámvpmspsth

d)  doklad preukazujúci zaplatenie poistného (fotokópia);
e)  v  pri'pade,  ak  Veritel'  nemôže  získa•  z  technických  dôvodov,  ktoré  nie  sú  na  stme

Veriteľa,  výpis  z  ínformačného  systému  katastm  nehnuteľností  do  5  pmcovných  dni od
Zaslania požiadavky iia získsnie tohto výpisu v zmyslc §  1  ods. 7 zdkom č.  t77C018 Z. z.

pľoti  byrokracii;  v takom  pľípade Dlžník pľedložĺ m zÁklade výzvy Veriteľa v}.'pis z lisiu
v]astníctva  (oľiginál)  použit€ľ»ý  m  právne  úkoi`y  nio  stoľš ĺ  nko  30  di`Í  s  \iyzmčet`}.Jm
zÁložným pľávom k Nehnutel'nosti/lncj nelin`itel.i`osti v prospech Vcritcl`n;

0   Zmlwu o ľuriadení vccného bľcmem .,in ľcm" „pľÁvo pľ€€hod`i s pmjozdď cez Prĺst`ipovú
ccstu  (oľiginál):  ioio  nci}lflií  ak  jo  l'ľlslui)ovÁ  cesln  vo  vlnsti`Ictve  Dlži`Íkn.  fllcbo je  k

Prístupovcj   ccsic  zTisd€né  v€ciié  brcmci`o  pri"  pľ€cliodLi  a  pi•jozd`L  ppe  vhstn(kov
Poľcmku;

g)  v   pľíi}ade,   ak   Veriiel'  nemôž.e   ľ.lsknt`  7.  tecl`i`ickýcl`  {Iôvo{lov,   kioré   nie  s`.i  na  stmi`e
Veľitel'a.  výpis  7.  iníormftčnólio  systéiiiii  kntnstm  nehnuiclhostĺ  do  5  pmcovných  dni  od
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Zaslania požiadavky na získanie tohto výpisu v zmysle §  1  ods. 7 zákona č.  177/2018 Z. Z.

Proti byrokracii; v takom pn'pade  Dlžník predloží na základe výz`Íy Veriteľa výpis z listu
Vlastnĺctva  (originál)  použiteľný  na  právne  úkony  nie  starš í  ako  30  dní  s  vyznačeným

vecného bremena „in rem" „právo prechodu a prejazdu" cez Prístupovú cestu (oríginál), ak
nie  je   zabezpečený   priamy   prístup   k   lnej   nehnuteľnosti/mehnuteľnostj   z   pozemnej
komunikácie, bezodkladne po zápise záložného pľáva do katastra nehnuteľností v pnospech
Veriteľa;

h)  Znalecký posudok v zmysle odseku 7.3. Zmlwy
9.13.     D]žník  je  povinný  v lehote  tridsiatich   dní   od   právoplatnosti   Kolaudačného  rozhodnutia

uzavriet'  poistnú  zmluvu  voči  živelným  pohmmám  a zriadi•  vínkuláciu  poistného  plnenia
v prospech  Veritel'a najmenej  vo  výš ke  poskytnutého  Úveru.  Budova  musí  by• poistená po
celú dobu Tľvanĺa úverového vz•ahu.  V prĺpade vzníku poistnej  udalostí,  ak je š koda vyš š ía
ako  3.300,  EUR je  Dlžník  povinný  o  tejto  skutočnosti  b€zodkladne  infomovat'  Veri.te]'a.
Zánik poistnej  zmluvy počas  Tľvania úverového  vz•ahu  alebo  zmena  poistnej  zmluvy  bez
súhlasu Veriteľa sa považujú za závažné poruš enie zmluvy.

9.14.     Dlžnĺk  týmto  vyhlasuje,  ž€  nie je  v  omeš kaní  s  plnením  svojich  záväzkov  a  že  neexistujú
žiadne skry(é záväzky,  ktoré nie sú obsiahnuté a]ebo viditeľné v  účtovníctve  D]žníka,  nemá
žiadne záväzky voči daňovému úradu, Sociálnej pois•ovni, zdravotnej i)ois•ovni, úradu práce,
sociálnych   vecí  a  rodiny,   ani   in]h   verejným   inš titúciám,   úradom   alebo   organizáciám
a orgánoTri verejnej správy.

9.15.     Dlžnik  týmto  vyhlasuje,  že  uzavretie  Zmluvy  a  plnenie  povinností  z  nej  vyplývajúcich
nepredsta"je žiadne poruš enie právnych predpisov, rozhodnutĺ alebo dohody Dlžnika. Dlžník
ďalej vyhlasuje, že získal vš etky súhlasy a povolenia a splnil vš etky podmienky ktoré sú nutné
na uzavretie a riadne plnenie Zmluvy.

9.16.     Dlžník ftto vyhlasuje, že vš etky doklady a infomácie, či už ústne alebo písoinné, ktoré boli

„   gv:egE:;éa::Je'#em#•Éľ;oe#:äiip§::#em:odk*iľ;anntiáä;ádrá!u•ž:í,už;d,:st;.ohp,:s.=iti;
Veriteľovi pľedloži• ku každému takto zrealizovanému čerpaniu nasledovné doklady:
a)##epn•t=ľmriäip3H|žn=.::dn:bji:iok:dítTpir:;aad:]::=viiapď:i=o#F:`oTsie•kuD:.E:

Zmlwy;
b)   kontrolný   výkaz   kdaňovému   priznaniu   k DPH   uvedenému   v písm.   a)   tohto odseku

Zmluvy;
c)   výpis z banky, prípadne písomné potvrdenie z banky o 2Tealizovaní úhrady DPH v zmysle

daňového pri2mania k DPH uvedeného v písm. a) tohto odseku Zmluvy.
Dlžnikje póvinný doruči• Veriteľovi vš etky vyš š ie uvedené doklady v písm. a), b) a c) tohto
odseku  Zmluvy  bezodkladne,  najneskôr  vš ak  do  21   dní  od  podania  daňového  priznania
k DPH.

9.18.     D]žnik je povinný počas celej doby Tľvania úverového vzt'ähu naklada• so svojím majetkom
tak aby u neho nenastala nútená správa alebo ozdravný režim, ani exekúcia.

9.19.     Dlžník  vyh]asuje,  že  v  čase  uzatvorenia  Zmluvy  níe  je  účastnikom  žiadneho  súdneho,
správneho alebo iného spoľu alebo konania, ktoré by ohrozilo, pľípadne nežiadi.)cim spôsobom
ovplyvnilo splácanie poskytnutého Úveru, alebo postavenie Verĺteľa v zmysle tejto Zml`iv}i, a
že začatie takýchto sporov alebo konaní nehrozí.

9.20.     Zmluviié  strany  sa  dohodlj,  že  Dlžník je  povinný  iia  pfsomiiL'i  výzvLi  Veľiteľa  kedykoľvek,
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doničcnia Výzvy, Predložit` Veriteľovi vo Veriteľom
akceptovanej fome doklady, o ktoié ho Vcriteľ vo výzve požindn.

člállok X.
]}oručo"nic

io.l.      Vš etku  koľeš pond€nciu  (okľem  b€ĺmých  ozn&mei`Í  Podľs  VI0Stn€j  úval`y  Vcriteľa,  pripadne

aj upomienok  na  úhmdu  omeš kaných  ^nuilných  Splátok),  ktorá je  adresovaná  Dlžníkovi,
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Veriteľ zasiela poš tou, a to doporučenou zásielkou na adresu sídla D]žnika uvedenú V Záhlaví
Zmluvy.  V prípade,  ak   sa  Veriteľovi   wáti   zásielka   adresovaná   Dlžnikovi   S Poznámkou

„adresát neznámy", považuje sa zásielka za doručenú dňom vrátenĺa neprevzatej zásĺelky. Ak
sa  Veriteľovi   vráti   zásielka   adresovaná   Dlžníkovi   s poznámkou   „neprevzaté   V odbemej
lehote", považuje sa zásielka za doručenú dňom uloženia zásielb na poš te Dlžn]ka.

]o.2.Vb:dn:pä:erič#v::r3#,nedkeĹnoc:;c#:uTsucsír:#bd:eTsčcohvr:Ľa•3,g,g:,ž;vc:,:stúnsnfte:dpnoýd:::áy::j:%,;j;;

Správy  www.slovensko.sk  obyčajným   doručením   prostredníctvom   formufáru   „Vš eobecná
agenda  rozhodnutie".   Zásielka  (espráva)   sa   považuje   za  doručenú   Dlžníkovj   Vdeň
bezprostredne nasledujúci po uložení espľávy v jeho eschránke.

103.     Veriteľ zabezpečí doručovanie informácií o čerpaní a splácaní úveru, a to vrátane splátkového
kalendára  na  celé  obdobie  splatnosti  Úveru  prostredníctvom  intemetového  portálu  yýpĺsov
Vcriteľa,  ku  ktorému  Dlžníkovi  Veriteľ  zaš le  pn'stupové  oprávnenia  spolu  s oznámením
o otvorení Čerpacieho účtu a Splátkového účtu, ak už uvedené infomácie neboli oznámené
Dlžníkovi.   Intemetwý   portál   výpisov   Veriteľa  je   Dlžnikovi   dostupný   prostredníctvom
webového sídla Veriteľa: ±pm.sfrb.sk.

Č,ánok xl.
Sankcie

11.1.      Vprípade,   že   Dlžník   poTuš í   povinnos•   uloženú   mu   prísluš nými   právnymi   predpismi,

predovš etkým ZoŠFRB,  resp. touto Zmluvou,  Veritel' má právo uloži• mu prísluš nú sankciu
zajednotlivéporuš eniepodľaprísluš nýchprávnychpredpisova/alebotejtoZmluvy.

112.     Ak počas T"ania úverového vzt'ähu nastane skutočnos•, ktorá by mala alebo mohla ma• za
následok podstatnú zmenu podmienok, za ktorých bola Zmluva uzavretá a/alebo ktoré môžu

podľaposúdeniaVeriteľaohrozi•riadnesplneniezáväzkovDlžníkavočiVeriteľovi(týmtosa
rozmie podstamé poruš enie zmluvných povinností uvedené v nasledovných písmenách tohto
článku), najmä ale nielen äk:
a)        Dlžnik  poruš í  minimálne  3  ktorékoľvek  ustanovenia  Zmluvy,  ktoré  sa  považujú  za

b,Épäoiäsäo:iTáäi:j::#%catp3,:nrn:satí,neavčasajevomeš kanísmin,má,ne3

c)        Dlžnik  poruš í  povinnos•  tým,  že  neumožní  alebo  s•aží  veriteľovi  vykona•  kontrolu
dodržiavania   účelu   po*ytnutia   Úveru   alebo nezabezpečí   poskytovanie   sociálnych
služieb podl'a osobitného  predpisu (§  34,  35,  36,  38  a 39 zákona číslo 448/2008 Z.  z.
o sociálnych službách v znení neskorš ích predpisov).

d)        Veriteľ  zistí,  že  ktorékoľvek  vyhlásenie  D]žnika je  nepravdivé,  neúplné,  nesprávne,
__       ,1         ,  ,

g.vš %:=ú;cc;ú3i;::z3i:,ímu,veDd,eáiíekq#.C:k3:ĺieskúč:e,P.:vži;E;cs:i,os##:iheúatee#

                           ,                    ,                     _   T   _   __   _   _,

a/alebo  poskytnutých  v priebehu  Trvania  úverového  vzt.ahu,  a to  najmä,  nie  vš ak
výlučne ohľadom dokladov o pľijmoch Dlžníka, pmjektovej dokumentácie a stavebného

povo]enia a pod.;
Dlžník  nepredloží  Veritel'ovi  doklady  podl'a  odseku  4.2.  Článku  lv.  Zmluvy  alebo

í°"k::ííä:eur:v:ĽÚoúC:ďE:kdŕj3Fékhž:íť :az#gé€:ánpkr:vXHjzm:my,:,•ča:{;k`,P#R,:
Zmluvy,  poruš í. jnú  povinnos•  podl'a  Článku  Vll.  Zit`liivy.  i`ajti`ä  nedoplnĺ  predmet
zálohu  o ďalš ie  lné  nehniitcľnosti;  nezrisdi  Bankov`.t  zÁľuku,  i`ezriQdi  záložné  privo
k Nehnuteľnosti  alcbo  lnej  nclinuteľnosii;  nczrifldi  zňložné  privo  v pľospech  Veriteľa
s posiav€ním i)ľcdnosiného zÁložnóho vcritclh; pľcvcdie Nel`i``itcl'nost` olcbo jej čast` m
tretiu osobu; bc7. pľcdchÁdzajúceho plsomného s`'il`hsii Vcľitel`n;

o       :i::á gr|T:ĺž '9e.:':néc,::k,ľ|dxTi;_#wY,ý:::uť ,:# ,#:íľndde::ia"s8::|ú:i,yccdho,S'ž,:ž|e:,i,pe%Lí:

zmenu Zhotovitcľa alcbo zmcnu siavcbnélio do7.oni;
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DIžnik opakovane (t.j, minimálne dvakrát) poruš í platobnú disciplínu,  či'm  sa rozumie

gíE::n::ejbnoéhoosopbeä#oérháop#auák#g•epúaj:#:fon:,;tín;u;:T[a:,:syjvyp[ývajúcu
zo  zmluvy  uzavretej  s Veritel'om  a/alebo  s bankou,  alebo  povinnos•  vyplývajúcu  zo
záväzku zabezpečujúceho pohľadávku banky voči Dlžnikovi na základe Zmluvy;

i)         Veriteľ   zistí   skutočnosti,   ktoré   môžu   vies•   k   ohrozcniu   sp!atenia   Úveru   (najmä

podstatné  Zhorš enie  finančnej  situácie  Dlžníka,  nútcgá  správa  alebo ozdľavný  ľežim,
exekúcia,  existencia  súdneho  sporu  týkajúceho  sa  Uveru  alebo  Nchnuteľnosti/  ]nej
nehnuteľnosti, ku ktorým sa viaže Záložná zmluva, atď.);

j)      3;žmnmíshTieo:T,*:` nvás::tde:':v#Še::e p:ei:;`:žk:on:#:,::ís,?mú':eY"ym,S::3Šn:set;:,:,:3:i

k)    :°*Er::ni;%u=í:divíg:2=iE§#:oa±ež##éín:°altáí3;vený účei úw„es„o"š í

1)         dôjde k zmene právnej alebo faktickej kontľoly nad Dlžníkom v dôsledku vlastníckych,

personálnych, faktických alebo iných zmien;
m)     :f!gcemfeakúe;::ľv;ka,esáut,ghnoos;irísrúe.:gúúpcrä,.  ion?ghedáu;äžj.va'|b;,ývoahjrúo.ľculúcze!

Zmluvy alebo jej poruš enia;
n,      gE;k§,gooTsš :k#.o2:V#5:Vain7:;.S•žv7=l•sé:hčíf#I.Vzl:,:#uvy"aj mä povinnos•

3)     3:äg g3:!í #ínonľ:áf#vl,ána:::: zČ:gku,š :6?%iuhTí lx. Zm,uvy;
q)        Dlžnik prevedie  zariadenie  sociálnych  služieb  na  tTetiu  osobu  alebo  iným  spôsobom

poruš í povinnos• vyplývajúcu z odseku 9.7. Článku IX. Zmluvy,
r)        nezriadi    poístnú    zmluvu    a    nezabezpečí    rozsah    vinkulácie    poistného    p|nenia

s,      :áoohp#ľui:bmei:e=nľev6:eyĹlepľ=sysie"oadnsieakuú:;i:;í:oú#ať h.uz::užĹ|ade  výzvy
Veriteľa;

t)         Dlžnik poruš í akúkoľvek povinnos• v zmysle odseku 9.14. až 9.20. Článku LX. Zmluvy;

môže Verite]' uplatnit' sankcie v zmysle odseku 113. Č]áDku H. Zmluvy.

113'   tvohptr:'%,dš ía:Ľí:eu::ez;:m:áľFíyv:Da:T::::##:Ľi;gá::s:,'ai;n?:vi33d*aíp:N•e:seh.d::u;?i :Cch::*;;ĺeekí

a)

ľriččíosLenš |Luíkd:::::í::;mm•,ovoN#a•eenní?u;pE:eú"(pu:áčd:,náosp;3mdonsí•o•:edľň'á
doručenia tohto vyh]ásenia Dlžnikovi;

b)          požadova• ďalš ie zabezpečeníe úveru;
c)          obmedzi• alebo úplne zastavi• čerpanie úveru;
d)          odstúpi• od zmluvy alcbo zmluvu vypoveda•;

;)       #a°::••ĹPÍ:::í#Í:t8hakbuex#Žvma:jejp=Sdftľí:dvľu;ngjvveoTbay'e•:npt':et±:.°ri ""
11.4.     Pri odstúpení od zmluvy alebo inom predčasnom ukončení zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je

Dlžnik povinný uhľadi• Veriteľoyi  do 60 dní odo dňa doručenia odstúpenia celú  Veritel`on`
určenú aktuálnu Nesplatefiú čas• Úveru, úľoky z omeš kania, zmluvnú pokutu, penále. odvody,

pľípadné  iné  záväzky,  pokial'  Vcritel'  neiirčí  inak.  Ak  to  odôvodňujú  ekonomické  pomery

(:iTá:#vpi#:id?rô,iapaok:íaái::X::i:f@ľt:nvútätso,.`ó::t:.oúumg;vg:,Ľieeš kq@onhi3:ž,:|,::|aáe:kt',t,:
penále,  odyody,  pľípadne  iné  závÄzky,  kloľé  má  Voči  Vcľi(el'ovi  po  predčosnom  `ikončení
Zmlwy.

l l.S.     Dlžník je povinný jednoľazovo vľátit' Veľilcl'ovi NCopriv»em čeipaný `.iver, ľesp. jeho čast. a
to  v lehotc  15  dní odo dňa.  kcdy  inu  biidc  doľLičcnú Výzvn  Vcľit€ľn t`n jednomzové  vrátenie
Neoprávnene čerpaného Úveľu.

2022.mo_lL303_výmvb._ZSS.DZ. n€I.nuicľnost'.v l
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11.6.     Zmluvné strany sa dohodli, že v pri'pade, ak má Dlžnik s Veriterom  uzavreté aj  iné zmluvy
o poskytnutí úveru (d.alej polu  len „Ostatné úverové zmlwy", na základe ktorých Veri.teľ

Poskyto] Dlžnikovi finančné plnenie (úver) a Dlžnik poruš í ustanovenia Zm]uvy, pľe ktoré je
Veriteľoprávnenýodstúpi•odZmluvyalebojuvypoveda•,Ven.teľmápTávoodstúpi•ajod
vš etkých  Ostatných  úverových  zmlúv.  Ak  Dlžnik  poruš í  ustanovenia  niektor€j  z Ostatných
úverových  zmlúv,  pre  ktoré je  Veriteľ opfávnený  od  pn'sluš nej  Ostatnej  úverovej  zm]Wy
odstúpi•  alebo ju  vypoveda•,  má  Veriteľ  právo  odstúpi•  aj  od  tej{o  Zmluvy  a zvyš ných
Ostamých úverových zmlúv.

Článokm.
Zm]uvná pokuta, sankcie a poplatlpr

12.l.:`užnäTôŠ::omži:daéeopľa::=S:'Zkoon#íečž,ľl:vvš yš *kzn:empč#iač:i:ifo`;v:•á?.sáik,Úvi;::i

V takomto   pn'pade   je   vš ak   Dlžnĺk   povinný   uhľadi•   jednorazo`ý    poplatok    spQjený
s poskytnutím  Uveru  vo  výš ke  150,EUR.  Po  vykonaní  tejto  úhrady  mu  bude  oznámené
ukončenie Zmluvy. Zmluvné stľany sa dohodli, že tento poplatok si Veritel' nebude uplatňova•
v prípade,  ak nastane  pn'pad  vyš š ej  moci  (vis  maior)  ako  napnklad  vzbura,  vojna,  socíálne
nepokoje, rozpad eurozóny, prírodné katastroíý celonánodného rozsahu atď.

' 2Ĺ    #|T:P:á:e# ';k.T 3?oés,ĽeĹmri•?mi:,By u,:o•en•:ie:3m#ni::ý víľakdualfcá: pDo|iž:|Ĺhožl,Ľevnni:

pokutu vo výš ke 150,EUR za každý pn'pad poruš enia samostatne. Tým nie je dotknutý nárok
Veriteľa na náhradu š kody alebo na uplatnenie sankcií podľa Článku XI. Zmluvy.

123.     Veriteľ je oprávnený žiada• od  Dlžnika zmluvnú  pokutu  až do  výš ky  5  %  z poskymutého

g,vá:uz|í:,V3gg:kupo|T.š 2e.nia|:#%ť Lhk=iT.mzyĹc,huvyrEän:ť e::edd:,nžcuhývno#:k#r.i:;i,agi4i
náhradu  Škody,  vrátane  š kody prevyš ujúcej  zmluvnú  pokutu.  Povinnos•,  s poruš ením  ktorej
vznikol  nárok  na  zmluvnú  pokutu  alebo  náhľadu  Škody,  zaplatením  pokuty  alebo  náhrady
Škody nezaniká. Zmlumá pokuta je splatná v lehote určenej vo výzve Veriteľa na zaplatenie
zmluvnej pokuty.

12.4.    gmn;dp•s#ní:,téehTí#:ed:koánč:žä,8.:väuy Jž3L:Lft f;vin=í.=.pv',at;•ko,:::dmvop#äfžei ',.%Ľi,:

dokončenia  Stavby.  Odvod  sa  neuloží  Dlžníkovi,  u  ktorého  doš lo  k  nedodržaniu  termínu
dokončenia  Stavby v  dôsledku  dôvodov  hodných osobitného  zretel'a.  Ak Dlžnik  nedokončí
Stavbu ani v tcrmíne piatich rokov od temínu realizácie Stavby, je povinný vráti• nesplatenú

ígs•pfaľ:nTjač::t:áúev::•oš kdeň3,í2vo:od3::Ít:,ns:nmčžý=hkpť odsyĹF:d#:7deňomeš kmíasúhdou
1 "  io:cs:;nÉ;ee#.•j:zi;nii.ä::oar;iioion:::ag:E::#;žhž,:kiť ::yi;:a!ť íi;!isiií.ži*á•Fseai:pE:i::

12.6.     Za  nedodržanie  podmienlqr  na  zriadenie  záložného  práva  k  Nehnuteľnosti,  prípadne  za

;iží:;n,ií,s.up:v,:äoít:jádj#Ĺ:;io,yť ;b;eí:mä:,:•:Nneíäŕ:?ienmúää:Ny:§Vääeegeš ;Í!;ivugjsá;š Ľde.7oá'3`Í
vrátenia finančných prostriedkov na Splátko`ý účet.

Článok XIII.
Pľedčasné sp]atcnie Úveľu a alebo jeho časti

13.1.      Dlžník môže  pred  dohodnutou  Lehotou  splatnosti  splatit' Úver alebo jcho čast.. Na základe

3í::::ejpš ]í:g:Štís:]v::k:ta::v€Vn;ľitetľe#náomri,Cde:k:tvoúnéhiš j*eu;°vsĺtna:;UDľĽSíEta*eensej]a#ntj
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čast' Úveru uhradi•. Ak Dlžník Nesplatenú čas• Úveru v ]ehote unčenej Veriteľom  neuhradí,
bude jeho  žiados•  zamietnutá a  bude  môc• splati• Úver alebo jeho  čas• pnedčasne  len  na
Základe novej písomnej žiadosti a so súhlasom Veriteľa.

13.2.     Dlžník môže vykona• s predchádzajúcim  p,ísomným  súhlasom  Veritel'a mimoriadnu  splátku

časti   Úveru.   Túto   mimoriadnu   splátku   Uven]  je   možné   ľealizova•  najviac  dvakrát   za
kalendámy   rok,   pričom   minimá|na   yýš ka   mimoriadnej   splátky   Úveru  je   15.000,EUR.
V Písomnom  súhlase  Veriteľ  stanoví  dátum,  číslo  účtu  a variabilný  symbol  ako  povinné

::;da:Tiin::v:em=už:ž?!íuäš !:;DAEÍu#Í::iísafs;:t:á##uÍ:ruTukvoe:a:ap2kú,:ľedekt:r`émh:riä:uTde:
133.     V pn'Pade,   ak   dôjde   kzániku   záväzku   vrátenia   Úveru   pred   Lehotou   splatnosti   Úverui

naprĺklad  v dôsledku  Predčasného  splatenia  Úveru,  zánik  tohto  záväzku  nemá  vplyv  iia
em?iíin.ciua#eý::jmm;vžvkážkv3;gstu.ý;c:iams®ziT|l:y?ásk,tuožfebmpaifľaexí::::.ä|áĽEuje#:

Zmlwy V SpQjení so záväzkom podl'a ods. 9.4 Článku IX. Zmluvy, ktorý trvá v takom prípade
tridsa• rokov odo dňa účinnosti Zmluvy.

článok xlv.
Záverečné ustanovenia

14.1.     Zmluva   je    platná    dňom   jej    podpisu    oboma    Zmluvnými    stranami    aúčinná   dňom
nasleduj.úcim  po  dni  jej  zverejnenia  v cenftálnom  registri  Zmlúv  vedenom  Úradom  v|ády
Slovenskej  republiky  podľa  §  47a odseku  1  Občiamskeho  zákonníka  v nadväznosti  na  §  5a
odseky   1   a6  zákona  č.  211#000  Z.  z.  oslobodnom  Pn'Stupe  k infomáciám  aozmene
a doplnení  niektorých  zákonov  (zákon  o slobode  infomácíí)  v znení  neskorš ích  pľedpisov.
Trvanĺe Zmluvy je vymedzmé Trvaním úverového vz•ahu.

142.     Zm]uva   je   vyhotovená   vtroch   (3)vyhotoveniach,   zktorých   Veriteľ   obdrží   dve   (2)
vyhotovenia, a Dlžník obdržl. jedno ( 1 ) vyhotovenie.

143.     Zmluw  je  možné  meni•  len  číslovanými  dodatkami,  ktoré  tvoria  neoddeliteľnú  súčas•
ZmJwy  a sú  podpísané  Zmluvnými  stranami.  Podmienka  \Íypracovania  dodatku  k zm|uve

LP::Pya:äJJejb=::yd::onivzm•mähe:U;es::v=:::oW*aj:]Ceun]5aaa°:•:ídp:ds:]ná:°jčpe°#auóévhe°mÝveu
i4.4.     Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán Úkajúcu sajej predmetu. Vedľajš ie ústne

i4É.    ž:Ížn:moí;on=::#ej,ú.zámemé  nevyužĺtie,  neuplatnenie,  neskori  uplatnenie  alebo  odk]ad
uplatnenia   a]ebo  využitia  určitého   zmluvného   alebo   zákonného   práva  alebo   nároku   sa
nepovažuje za vzdanie sa tohto práva alebo nároku alebo súvisiaceho práva alebo nároku.

i4.6.     Nadpĺsy v zmluve slúžia iba k uľahčeníu orientácie a nemajú vplyv najej výklad.
i4.7.     Dlžník týmto vyhlasuje, že v zmysle  § 401  Obchodného zákonnika sa predlžuje pľemlčacia

doba práv Veriteľa voči Dlžníkovi vyplývajúcich zo Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou, a
to na 10 rokov od doby, keď začala po pr`ý raz plynú•.

i4.8.     Pnáva a povĺnnosti Zmluvných strán sa riadia pľedovš etkým ZoŠFRB a ostatnými vš eobecne
závä2mými právnymi pľedpjsmi, a (o najmä Obchodným zákonnikom, zákonom č. 278/1993 Z.
z.  o správe  majetku  š tátu  v 2neni  neskoľš ích  predpisov,  Zákonom  o pohľadávkach  Štát`i  a
zákonom č. 523#004 Z. z., o nozpočtových pravidlách yerejnej správy a doplnenĺ niektorých
zákonov  v znení  neskorš ích  pľedpisov,  zákonom  č.  443/2010  Z.z.   o dotáciách   m  rozvoj
bývania  a o sa€iálnom  bývaní  v zmení  neskorš ích  predpisov,  Vyhláš kou  MDav  a ostatnýn`i.
vš eobecne záväznými právnymi i)redpismi.

14.9.     Ak sa nicktoJé  iistanovenia Zmluvy  sianú  neplĺilnými.  i`Cúčini`ými  fllebo  nevymálmtel.nými.
Zmluvĺié strany sa dohodlj, že iakéio uslanovcíiio "hmdia iiovými Listof`ovci`ianti, ktoľé budú
zodpoveda• obsahu  neplainýcli,  ncúčinných  alebo ncvymólmt€ľnýcl`  Lism«ovení Zml`wy.  Do
doby  uzavrctia  takejio  doliody  platí  vš eobcciiÁ  i'ipmvn,  tflk  flko je  `ipmvcná  vo  vš eobccne
záväzných pľávnych pľedpisocl}.
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14.10.   Zmluvné   sirany   sa   dohodH   že   prĺpadné   spory   vyplývajúce   zo   Zmluvy   budú   rieš #

Predovš etkým   zmiei.Iivo.   Ak  pokus   o zmierlivé   rieš enie   nebude   úspeš ný,   spor   rozhodne
prísluš ný súd Slovenskej republiky.

14.11.   Zmluvné stľany vyhiasujú, že si Zm|uvu prečítali, jej obsahu  porozumeli a na Znak toho,  Že
obsah Zmlwy zodpovedá ich §kutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

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

Veritel, :

.._....i.á.á....i:ä.fiffi•á,ä.;.7e.;.ň.,...."

Štitn;efnoeni]rnoy"rioajdaítbeiania
pečiatka a podpis

2022."_U~303.•ýd.vbi.ZSS_BZ.n€]inulcľ"ľ.yl
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Dlžník :

®,,,,,",..".............................,,,,,

Bc. Rastislav Neuviiih
staľosta obce

pečiatka a podpis
overenie podpisu dlžnika


