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Zmluva o úvere

vnTgľämtio3:idnľg;4693d:.n,&;i§äk;nbaoá.15,2tlogngalčiš %::d2.ýz#§núnmkoĹ=oenndĺenreááo:;:c#rádi:í;ožam`
neskorš  ĺch predpisov

ako „Zmlu"" v prĺsluš nom gramatickom(táto mlwa o úvere ďalej tvare)

číslo zmluvy: 800/417/2022

medzi na§ledovnýmí zmluvnými stranami:

Veritel,:
Názov:
Miesto sídla:
IČO:
Štatutámy orgán:

Webové sídlo:

Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č. 8, 833 04  Bratislava 37
3 1  749 542

Feä.e:o,:yásĹ:d=eľ'r§cúpáehofondurowojabývanja
www.sfrb.sk

(d'álej ako „Veriteľ` v prísluš nom gramatickom tvare)

a

Dlžník:
Näzov obce/mesta/samosprávneho kraj a:
Adresa úradu:
IČO:
osoba konajúca v mene Dlžnika:
Email:

Obec Rudňany
Rudňany 234, OS3 23  Rudňany
00 329 533
Bc. Rastislav Neuvirth, starosta obce
info@petergulaÉk

P00

(ďalej ako „Dlžník" v prisluš nom gramatíckom tvare)

(Veritel' a Dlžník spoločne ďalej ako „Zmluvné strany", jednotlívo „Zmluvná strana" v prĺsluš nom
gramatickom tvare)

##Foás'#;iľúú::=::
Kód účelu:
Úrokwá sadzba:
Lehota splatnosti:
Výš ka anuítnej splátky:
Názov §tavby:

Miesto stavby:
Stavebné povolenie vydané dňa:
Úradom:

Ádíesa

Lamačskó €estô 8, Ô33 04 Bretlsbva 37

Článok l.
Základné podmienlqr ZmLuvy

38 910,00 EUR
Obstaranie te€Iinickej vybavenosti výstavbou
U 3103
1 % p.a.
20 rokov odo dňa splamosti 1. ®rvej) splátky Úveru
179,19 EUR
Zsiriadenie pre seniorw Rudňany techniclcá
vybav€nost'
Rudňflny 83
7.1.2022,  5.5.2022

0bec Poráč, Obec Rudňmy

"efón
0850188 031

lč0

3'749§&2

Emall

lnfestfrb.st
Wéb

wv"Áfľhst
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Pod číslom:
Právoplatnos•:
Okre§n{ód okresu, kde sa Výstavba
Techníckej vybaveností ľealizuje:

žú;á:eáneýčednoí:oút:i:o,číslooprimenia)
Obstarávacĺ náklad výstavby:

ŠIFIR!B
1,I,   ,®,®  ,®1'0,`  '''`.'`

47l/2021"t,4040/202l"t
25.1.2022,6.5.2022

Koš ícký kraj/800
Ing. Rastis)av Fabian,  11032t
BankovázárukaazáložnéprávokNehnuteľnosti
76 918,97 EUR

Článok ll.
Derinĺ€Ía pojmov

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

Prehľadnosti a zjednoduš enia vzájomnej komunikácie:

Banka Slovenská záručná    a    rozwojová    banka,   a. s.,    so   sídlom   Štefänikova   27, Bratislava.
IČO: 00 682 420.
Úverposkytnutbš tátnejpodporyvoformeúveruv"Kimálnejvýš keanaúčeluvedenývČlánku1.

?#:;úče"četďiadenýveriteľomvBmke,zkoréhoDLhíkčepáúveľpoďačlákulll.

Zmkwa:,u#y;;uččn`eúpk:čve'riaznTe'uÚYé:tnoazki:áem;eándomkieunvoekd:tnäcohv:n;cmh,uzv:.|uvToeu:t;p:á*ú•.Í,i:
účtu vykonáva Veritel'.
Splátkwý účet 1   účet zriadený Veritel.om v Banke, na   ktorý   Dlžnik  Spláca  Úver   podľa Článku
VIH Zmlwy spoločne   so vš etkým jeho prísluš enstvom, ako aj prípadnými sankcíami a poplatk"Í,

ígri;Í;ácDa,nTeíkupvoe"Ĺms3oĺ*.na:j•syeehr;te:,:š íuš ezn:%s::zam;ur#äd:e#::äk:íead•::#,aatksĽžíÍ.g;uri:#
tohto účtu vykonáva Veritel'.
ÚčetpreúhmdyDPHúčetDlžníka,naktorýmôžeVeritel.vzmyslezákonač.222#004Z.z.o
danizpridanejhodnovvzneníneskorš ĺchpredpisovavzmyslepodmicnokZmlwypoúkáza•úhradu
dane  z pridanej  hodnoty.  Tento  účet slúži  výlučne  pre  úhradu  dane  z pridmej  hodnoty (ďalej  len

E:gä)§;,aútčne:g#eje•uv:d|::l;aúDs,pTaäooTtid3vš ám:::drgn?:čg,ri|.Zm,uw.
AnuitnásplátkaÚverumesačnásplátkaÚvem,ktorouDlžnik§plácaVeritel'oviistinuazmluvný

#=kpra#nhátás:,,%hv::tj:as3#:t::gáč;:jE:Fž5ažosútkunesp,atenejístínyúverupo§kyhutéhona
základeZm]uvyavš etkéhonesplatenéhoprísluš enstvaÚveru(predovš etkýmzmluvnýchúrokov
a úrokov z omeš kania) a nesplatených zmluvných pokút, penále, odvodu a ostatných plnení, na ktoré

gdgeYkoe:iípe#;:?:p,3á:Šä;;É?ycso`äzkm;uhis:,e:?ooärr:ä,:š pnrť :|huš pnráh:ypcohd3:eáE:Soáv.§tavbyvys|e"
Zariadenie  sociálnych  služieb    Budova,  ktorou  sa  rozumie  zariadenie  podporovaného  bývmia,
zariadeniepreseniorov,zariadenieopatrovateľskejslužby,domovsociálnychsluž}ebaš pecializované
zariadenie podl'a osobitného predpisu.
Technická vybavenos• technickou yybavenos•ou sa rozumie v zmysle § 2 ods. 1 plsm. p) zákQna č.
443#010  Z.  z.  o dotáciách  na  rozvoj  bývania  a  o sociálnom  bývaní  v znení  neskorš ĺch  prá"ych

predpisov verejný vodovod a vodovodná prípojka, verejná kamlizáoia vrátane čistiame odpadových
vôd  a kanalízačná  prípojka,  miestna  komunikáeia  vrátane  verejného  osvetlenia,  odsúvnä  plocha
vybudovaná     pri     ob§taľávanom     zariadení     sociálnych     služieb,     vritane   prtiszdu kodst&vnej

ploche   zmíestnej   komuníkácie,   garážovó   stojísko  určené   akQ   priestor  v bytQvom  dome  debo
vpo]yfimkčnom   dome   na   odstav€»ie   motoi.ového   vQzidla,   podmi€ňujúQe   výst&vbu   a   už{vmje
Zariadenia socíálnych služíeb,
Výstavba Technickej ľybavenosti  výkon präo vrátane dodávok m&t©riálu, ktoľé sú uskutočňovQné

;:v:í:#bru#hí]a#::ÍCÄn;cúk:jb•é::v:::•:ívvzs#sd,:äELOŔ:kt]:vŕ#,\í:S,u##:oubo:§staevflt*#*
schválené v žiadostí Dlžníka o po*ytnutie Úveru.
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Zhotwitep  subjekt  ktoĺý  na  Žáklade  Veritel'om  §chválenej  Zmluvy  o  diSlo  reQlizujô  Výsmvbu
Technickej Vybavenosti pre Dlžnĺka;
Zmlwa o dielo právny  úkon   uzatvorený   medzi   Dlžníkom  a zhotoviteľom, ktorým sa reali"je
Výstavba Technickej  vybavenosti, pričom  cena Výstavby technick€j  yybaveností je čiastočne alebo

í?:iňrig;::;.;e%aan=čín;gj;eäs:L;:;p:3:#ga##:§n?avmŕ:k:a#:ÍEg'auz•í,:?§,:%Í§a#hí,#oD:Fh:
Dlžnĺk  použíl   v rozpore  s účelom  poskytnutia  uvedeným  v zmluve  alebo  ktorý  Dlžník  čerpal
v rozpore s touto Zmluvou.
Pozemky    požemok  na  ktorýoh  sa  nachádza  Budôva,  T®Čhnioká  vybaven®s•  a pÔz®ffiky  tvoriôcS

pristup k verejnej komuniká€ii.
Budova v ktorej sa näGhádza zariadeníe §oeíálnych s]užieb.
Nehnutelhos• Budova v ktorej má by• po§tavené zariadenie sociálnyôh slsžieb ako aj pozGmky na
ktorých Budova stojí a Pozemky Woriace prístup k Budov® a k pôzemnej komunikáoií v prípade, že sú
vo   vla§tníctve   Dlžníka.   V prípade   poskytnutia   podpory   na   obstafanĺe   Tech»ickgj   vybavetiosti

Výstavbou je pr€dmetom záložného práva po kolaudácii techníckej vybav€nosti  tá ístá nGhnuteľnost,
ako v prípade poskytnutie podpory na obstaranie Zariadenía socíálnych služieb výstavbou v pripade
d®Štatočnej  hodnoty  nehtiuteľností.  V prípade  nedostatočnej  hodnoty  nehnuteľnostĺ je  predmetôm
záložného práva aj iná nehnutel'nos•.
Inä nehnuteľnos• sú nehnutelhosti, ktoré nie sú Nehnuteľnos•ou a sú predmetom záložného práva.
Pristupová  cesta  pozemok,  cez  ktorý  je  zabezpečený  pn'stup  z Budovy,  Nehnuftľnosti,  fnej
nehnutelhosti, Rozostavanej stavby k pozemnej komunikáoíi v zmysle zákona č.  135/1961 Zb. v znení
neskorš ích predpisov o pozemných komunikáciách.
Obstarávacĺ  nák]ad   m  Výstavbu   Technickej   vybavenosti     cena  2a  Zhotovenie  Výstavby
Technickej vybavenosti vrátane DPH. Do obstarávacieho nákladu je možné započĺta• cenu projektovej
dokumentácie na stavebné povolenie, ak § 8 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozwoj qývaria a
o sociálnom  bývaní  v znení  neskorš ĺch  právnych  predpisov  neustanovuje  inak. Cena  Pozemkov  a
nebytového priestoru v Budove sa do obstarávacíeho nákladu nezapočíta. Do ob'starávaeieho nákladu
sa nezapočítajú ani náklady na vodovodnú pripojku, kanalizačnú prípojku alebo na garážové stojísko,
ak sú tieto náklady zahmuté v obstarávacej cene obstaranía zariadenia socíáhych služieb.
Trvanie úverového vzt'ahu  doba od momentu  účinnosti Zmluvy do momentu zániku vš etký€h
záväžkov Zmluvných strán vyplývajúoich zo Zmluvy.
Banková záľuka  zabezpečovací ínš titút v zmysle § 313 0bchodnéhozákomflca upravený  v Článku
VH.  Zm]wy;  na  základe  ktorého  banka  určená .Dlžnikori  vyhlási  v záručnej  listine,  že  uspokojf

#gľjaedde°LŽ;kbžje;ho°s#ug•:e•;jeĽ?hl'adávky. H0dnoú Bankovej záruky bude minimáine vo
Vyhláš ka  noav vyhláš ka  Mínisterstva  dopravy,  výstavby  a regionálneho  ľozvoja  Slovenskej
republílqr č. 284#013 Z.z. o podrobnostiach o výš ke poskytovanej podpory zo Štähetio fondu roz`mj&

qFvania,  o vš eobecných  podmienkach  poskytnutia  podpory  a o obsahu  žiadosti  v menĺ  neskorš {ch

Ž#RS%VĹzákonč"o/2oi3z.zúš timomfonderozvojabývmiavmeníneskoriíchpripisov
Zákon o pohl'adávkach š látu zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach Štátu a o zmene a d®pbenĺ
níektorých zákonov v znení neskorš ích predpisov.
Zákon o v]astní€tve  bytov zákon č.  182/1993  Z.  z.  o vlastnĹotvo  bytov  & nebytQvseh  priestQmv
v 2není ne§korš íeh predpjsov.
Zákon   pr®tí   byrokracij   zákon   Ď.   177/2018   Z.   a,   oniektoTý€h   Qpatren€8Qh  na  mižo`mnie
admínisftstívnej  zá•aže  využĺvaním  informačných  systémov  ver®jnQj  sprivy  & Q zmene  a doptnenĺ
níektorých zákonov (zákon proti byrokraQíi) v znen{ neskoľš íeh pttipisw.
Obffiansb zákonník zákon č, 40/1964 Zb. Obči"sky stkomflg v m€nf tieskofš íQh predpisQv.
Ob€hodný záksm»Ík zákon č. 513/199)  Zb, Ob€hQdný záko"ik v "ení ne§kQrš •®h predpi§®v.
Stavobmý  zákoH    zéko»  č.  90/1976  Zb.  o úz®mnom  plánQvmí  @ stsv€bnQm  poľiadku  (st&vQbný
zákon) y znení neskorš íoh pr€dpi"y,
Kolaudačné    ľozhodnutie        r®Žhodnuti®    gtfty@b»éhQ    úmd»    ® pQv®!enl    už•vmiQ    Techniekej

yybaveností.

2022+P."103.yýstad*TV_kzss_BZ_mhouieľnost'.yl 3



33.

4.1.

ŠIFIRIB
It,,  ,®Pe  ,®,,®,`  ','`.,`

Článok IH.
Pr€dmet Zmluvy

:::dk];::tuotTazemJua#áevep#:kytnutieÚve"aúpravaprávapovinnostíZmluvnýchstrinpri
Na základe žiadosti Dlžnĺka č. 4i6/2o22 zo dňa 27.6.2022  overenej Pľacovnĺkom OÚ Koš ice,
Veritel'  rožhodol  o  poskytnutí  š tátnej  podpory  fomou  úveru  na  účel  č.  303    vý§tavba
zariadenia sociálnych služieb.

g#?:,:ádí5š :d:o:,;táD3?n#:u:tí:!č,#?vz3o!&aku2:á:.z:a:vž2ä::ť ŽSÉ|pu%e;r:n§#äíouýve?š ;::f:'
so zmluvnými úľokmi a iným prísluš enstvom Úveru VeriteL'ovi, ako aj splni• ďalš ie záväzky
uvedené v Zmluve, resp* z nej vyplývajúce.

Článok lv.
Poskytnutie Úveru

Veritel'  sa      zaväzuje   po§kytnú•   Dlžnĺkovi   Úver  vsúlade   sustanoveniami   ZoŠFRB   v
maximálnej výš ke

= 38 910,00 EUR

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

4.2.       Dlžnikje
otyorením ä=:;uzľpyečoäžn•;,ea+:bonoúmkyoverenúfotokópíu.Bmkovejzámky_,_ktorouD]žnfipreukáže

4á     že.gáeiffiycgvdTnru;e. g|::i:í Egá:sipeencá :vTdíeknaejč;E:::áčät.2: éE|áäo#. úzčát,uyúe.hst:eÉŠ

skutočnosti bude Veritel' bezodkladne písomne infomova• Dlžníka.

ovinný  doruči•  Veriteľovi  v zmysle  odseku  7.2.  Č|ánku  VII.     Zmluvy  pred
erpacieho účtu a Splátkového účtu, najneskôr v lehote 60 dní odo dňa účinnosti

4.4.       Veriteľ sa 2mväzuje poslqmú• plžnĺkovi úveľ bezhotovostným prevodom

ieči#j?ť Í?š Ľut;:äd:gíi#d,áíegíiíč.ľ;J;:ar!S;#F:ny;*!ág;iv;s:.ľÉidäÉĺiÉ:rí_;iäEiíj:úää
Dlžníkom sa ríadi Článkom VI. Zmluvy.

:anfečp#cúiä:

Článok v.
Účel Úveľu

::::    ;rä!r:;ä#gg.ä•š íl:;:;®::;::®:;z3Tš e:c::lyc::Hh:eba:epnr,SS,t;š :;:hp,::o=:edpe;*p::i§t

ČIÁnok vI.
Čerl,#m!® Úy©ľ«

61      €:.rpží;uuje%yčenľ:agáe!|o&dúečtužtsá::t•t3ľ#Í%ruš ::#aô"§i:bQúmveu:"(®dT8# V,::m'%íiTog:•
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;!iípg:en"iiž:;Ív:;k:oÍ:ľžš ;ikío;§*oägjiie:ČýiE,Ía!níSä;:%Í!3Íd:Em:žd;!%:íčf#oiiľa:Íi#i
n asledovných podm i enok:

á)   •ol orvomý čeľpaôí účet;
b,D:_ä#pg•bi%%%caí'mz#áä:dľoc#;s#%boyv%Sdí:e,dmqvmä%#n|e.V##rastw#e#u

Úveru wedenou v Ôds` 4.1 Článku lv. Zmluvy. Túfo skuíočnos•je Dlžhík póvlmý

%:é#sav%ô%u?uľ2eo%g:%#ís:§%;ép:esd%,e:#imsrúičkoymm#ag:%ľ#t#(gľ]
ro=počiom p;edloženým Dlžníkom, ktorý predložíĺ v žiadosti o poš ky"u3ie Úve"
aževývptí##ézžš %Óae'ebbo°típp°oNurž#:énívms#%%s:ĺzsríúačt:%#m#et#.by#úk:°rsé#očendc#Uk

Dižník p®vimf preukáia•  PracovníkoN.i  C)Ú  pred  prvým  čerptmtm  pgňažiých

prostriedkorv, ktoré r" budú poskytnuté na zákíade Zmluvy.

:::   š ti#':ä•:š íyi;%••;.::da:::ei;ai3,ijkiuin;e,ívaíiÉij?pgig;:e:d:;!:u;,Íftg:Í:4ii ;g::
:o;gä]vybo§:pítsec%ť cokne:ný;hbapvť :;s:ííoŽ:jadĺonsé•pso•ae#:ouadjôeyeg]hí#pdoovk#Ĺú#:íž;
Pracovnĺkovi  OÚ osobne, alebo prostľednĺctvom ním splnomocnenej  osoby bez zbytočného
odkladu po jej  obdržanĺ od Zhotovitel'a,  avš ak minimálne 30  dnĺ pred splatnos•ou  f"túry.
V prípade   nedodržania  tejto   lehoty  Dlžnik  znáš a  vš etky  následky  spQjené  s omeš kanou
úhradou tejto ffiktúry.
Pokiaľje Dlžnĺk v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v mení neskorš ích predpi§ov

(ďalej aj  len ,Zákon o DPH") registrovaný pre DPH a súčasne dôjde v zmysle § 69 ods.  12
pĺsm. j) zákona o DPH k uplatneniu tuzemského prenosu daňovej povinnosti z poskytovateľa
zdaniteľného plnenia na príjemcu, môže Dlžník v takomto prĺpade písomne požiada• Veriteľa
o úhradu DPH na účet pre úhrady DPH, a to výlučne za účelom odvedmia DPH do š tátneho
rozpočtu a Veritel' je povinný takejto žiadosti vyhovie•. Dlžník je po vyš š íe wedenej úhmde

povinný postupova• v zmysle zákona o DPH.  Súčas•ou takejto žiadosti musí hy• &tokópia
fiáktúry, ktorej sa DPH týka.
Každá fúkúm predložená Pracovníkovi OÚ podľa tohto Článku Zmluyy musí spiňa• vš etky
náležitosti daňového dokladu podľa prĺsluš ných zákonných predpisov, predovš etl[ým záko(]a
o účtovni'Qtve.   zákona   o dani   zpridanej   hodnoty   a podobne.   Faktúm   musí   obsahcwa•
predovš etkým  identifikačné  údaje  Dlžníka  a  Zhotoviteľa,   bankové  spQjenie  Zhotoviteľa
a formu  úhrady  bežhotovostným  prevodom.  poradové  číslo  fútmry,  dátum dodariaô  dätm
vyhotovenia a dátum splatnosti fáktúry, druh práce alebo dodávok s vyznačenĺm mnQžstva a

J;áne?$9š v#:::g,auc:::•#:us:::bDu,áľkemvôž:íg:edde,,o2ŕ•js:oZ:osto#t::upžaitacdoä•oDuPoHéeFmai:

aj fáktúru vystavenú mimo územia Sloven§kej ľepubliky, krajín EÚ a Em " predp®kladu že
tito obsahuje vš etbĺ pwímé údaje požadované pľísluš nými  prámymi predpismi SIQvenskej
republíb  aj€  úradne  preložená  do  š tétneho  jazyka.   Požiadavka  úmdného  prekladu  s&
n€vz•áhuje na fáktóľy vyhotovenó v českom jazyku.
Paktúm  sto  aj  vš etky  pQžadované  doklady  mu§ia  by•  opatrQné  pQdpisom  Dlžnĺk8  8ko  aj

podpísom   a p€číatko»   pľĺ8}uš néhQ   §tavebného   dozoru,   V pr{p&det   ž®   prstlQŽQnú   Íb}«úra
pozoBtáva z víaQ9rý€h  &trin, každÁ stmna fsktúry.wŔtsn® p•«oh ftiktúĽľ mus! by• pQdpt"á
DIžníkSm  a  gtav€bným  domľom.  NesplneniQ  týehtQ  povinnostíô  resp.  dk  •hktúm  nebude
obgahôy&•požftd®wnéskHtočnosti,V®ľit§l'nioj©pQvinnýdQod§ti:i&f}eniQnedQ§tQtkQvphsrie

6.4.

6.5.

ó,6,

6.7,    iíä#niímf»###fÁľfľe,,'* :k:ymQľpnräíí#e##ť #%§iť eÄ&•vstzituvvQ::niä#§ei%Vn::#3

21   kal€ndámych   dní   pfed   t€"Íítôm   splstnQati   ftLkti&i;}f   skontfQIQvané  dQklady  predložĺ

2".PO~ffiloJ.VymvbaTV~kZSS~nz.nSli"i®maáí.vi
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Veriteľovi.  V pripade  nedodržania  iehoty podl'a tohto  odseku  Zmluvy  Dlžntk  Znáš a vš etky
následky   spojené   s omeš kanou   úhradou   takejto   fakúry.   Veritel'   skontroluje   doklady

F:d#ž#:::;ov=#.o#e3t•ľa:;,#•e#en:t•eoi:=níýec#oáTimoovkzaús#:ltč;#:
:=i#vá#**ľ:'evn:äčperirivannyi:hupvoeo:y:::ss:ĺm::?mnäoidDť hí#duôyoý:h#ii:ľi:kč:in:::
Úveru Dlžníkovi.
Dlžnĺk je  oprávnený  čerpa•  prostriedky  z čerpacieho  účtu  spôsobom  stanweným  V tomto
článku Zmlwy najdlhš ie do 3  mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia alebo iného rozhodnutia súvisiaceho s Technickou vybavenos•ou   (podľa odseku

ž:;,če'h*áung:čez=l:igôvváriáe;dg!•ž.aäkladepísomnejaodôvodnenejžiadostiD,hĺka
Zmluvné  strany  sa  výslovne  dohodli,  že  čerpaníe  po*ytnutého  Úveru  bude  realízované

;gí:úci:4SFzg•gu%eŕ#,o#:ká:ji::py;j,:,pŕeog::ok3::;i;?goä:se:!š :áhi:jiEáeiFSuTve:Éei#:
predchádzajúcej vebJ a súhlasĺ s ním.,u  n    ,    ,

6.8'

6.9.

6.10.     Dlžnflc  berie   na  vedomie,   že   Úver  je  posbtnutý  aj   zprostriedkov  Štátneho   rozpočtu
Slovenskej  republiky.  Veritel' spravuje majetok š tátu v súlade so zákonom č. 278/1993  Z.  z.
o prive   majetku   š tátu   vzmení   neskorš ĺch   predpisov,   Zákonom   o pohl.adávkach   š tátu,
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pmvidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorýchzákonovvzmeníneskorš íchpredpisovainýmipredpismi.

7.1.

Č,ánok m.
Zabezpečenie  Úveru

Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  zabezpečení  pohl'adávky  Veritel'a  z  Úveru  áko  aj  ďdš ích

ioj#gvá:e::g:ä''avžľaĽ'uýäicíäkoz;ezd:iFn?vaa::b:i&úi:istactioo:,sto.ukočsH:e,žui,d.og
Zabezpečenie  pozostáva  z  dvoch  etáp,  a  to  z  etapy  pred  nadobudnutím  právoplatnosti
Kolaudačného    rožhodnutia   a   z   etapy   po   nadobudnutĺ   právoplatnosti   Kolaudačného
rožhodnutia.

7ú.    Do času nad®budnutia právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia (a následného zriadenia
záložnéhoprávakNehnutel'nosti)jeDlžníkpovinný:

uzavrie• s bankovou  inš titúciou  Bankovú  záruku.  Plnenie  z Bankovej  záruky  musi  by•
b6zpodmienečné na pwú výzvu Veritel'a v trvaní celej  pwej  etapy,  t.j.  pred nadobudriutim
právophtnosti Kolaudačného rozhodnutia, najmenej vš ak po dobu troch rokav. Trvanie alebo
plnenie z Bankovej záruky nesmie by• podmienené odstúpením alebo `/ypovedan{m Zmtuvy
žíadnou zo Zmlwných strán, prípadne iným zánikom Zmluvy. Plnenie z Bankovej zámky sa

#íd•[#emo:::ačĽíáeín§npa,átpk:h:,,:dátvA*uítvn#íajús::á&asáí,{s,ossptíácsa•oEš veenr:mafeov*Ún®n3
pohľadávku/ky   vzníkajúce  v súvislosti   s odstúpením   Veritel.a   od   Zmluvy,   vypovedm{m
ZmJuvy zo strany Veritel'a, vyh[ásenĺm Nesplatenej časti Úveru zo stmy Veriteľa za splôtnú.
Suma Bankovej záruky musĺ by• uľčená najmenej vo výš ke Úveru podľa odseku 4.1. Zmluvy.
Dlžnĺk je povínný zdrža• sa vykonania akýohkolvek úkonov smerujúci€h k zániku Bankovej

g3i#%8h:ŕĽt§|#k#ž:m&Uuu#rígä?:ív:n°éäč§io%ggosm3!ä3v:aäid;S®o%E:Bdái:vÉ##ČEEE

íg:;%•íä#:pĺi§š 3p%i;@ai,E#;i,;:o#;;iii,!#:;;t;It!;otsä:jĽvi,;a;m;:;;!Ú%frjlš 3vČ#oáe:E•gčd?
7€.     P® n*dobudmuff privoplatnosl! Kolaudačnébo  ľ®%hodmutia je Dlmflc   pQvinný v lehote 60

dftí, najn€Skôľ d® 3 m€siacov od právoplatnosti Kolaud&čnéh® romodnutie predlQfi•  Veritel'Qvi
zmalecUJ posudok na Nehnu€€l'nosľ. Hodnots N€bnutel'nostl musĺ by• minlmálne vo výš ke

2022jo.U3"~VymÝba?V]kzss~BZ|t€hnm3ľnosi'.vl
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lJ násobku poskytnutého Úv€ľu. V pľípade, že hodnota NehsutemoĎti bde »ffiiaj Dlžníkje

ž:•eť #:E[nú•vem"tiE:Ĺe:í:gevá:č:nz:#j:"od[sn.ot.Žnte.hs#äfffiu®ľ•{o]ú.Žm,uvy•AžpodôpLne"
?.4.     DlžníŔ je  povinflý riädi• záložné právo podľa odš eku 7,3.  tohto Článku €ak, aby zabezpe§íl

VerfteľóÝí postavenie prednostného zÁložftého veriteľa v zmysl€ §  }51  ma ®d§. 3 0bsianš keho
zák®nník&  fazhodujúčô na uspokojenie pohľadávky.

7.S.    Zmlwné strany sa dohodli, že Veriteľ  vypraouje Záložnú zmtwu a návľh na vkld vlasffiEokeho

pľá"  k lnej  nehnuteHiosti/Rozostavanej  stavbe  a PozemkuAť ehnutemosti  v poúebnom  počte
vyhotovení na základe Dlžníkom predloženého znaleckého po§udku flie sta•š íeho ako 3 mesiaee

(v  pripade  mesta/obce  aj  §úhlas  zastupiteľstva  D]žníka  so  zriadeflím  záložného  práva  k mcj
nehnuteľnosti/Rozostavanej      stavbe      apozemku).      Vzník      záložného      práva      khej
nehnuteľnosti/Rozo§tavanej stavbe a Pozemku/ Nehnutel'nosti v prospech Ven.teľa s postavenh

prednostného  záložného  veritel`a  v  zmysle  §  151  ma  ods.  3  0bčíanskeho  zákonnĺka  Veri•el'
overí v zmysle  §  1  ods.  1  a 3  Zákona  proti  byrokracii.  V prípade,  ak Veritel' nemôže  získaf
z technických dôvodov výpis z informačného systému katastľa nehnuteľno§tí do 5 praeov(]ých
dnĺ  od  zaslania  požiadavky  na  zĺskanie  tohto  Výpisu  Vzmysle  §   1   ods.  7  Zákofla  proti
byľokmcči, je  DIžn{k  povinný  na  základe  `ýzipr  Veriteľa  dómči•  Verit€ľQvÍ    výpís  z lís"
vlastníotva  p®užiteľný  na  právne  úkony  § povoleným  Vkladom  zál®žflého  píáva  v pr®spech

•.6  ÍoÉ#ij!aií;,pžrzizE:t,:::ji!ľuí:=äť gäEä:iä;cí!ffi:Fgi:äíei;.;äé;úE:;Ívij#i

zab€zpečenie  minimálne vo Veriteľom požadovanej výš ke.
7.7.    Ak Dlžník neuspokojí zabezpeč€né pohľadávky zo Zmluvy riadne a včas, je Veriteľ v zmysle

prisltiš ných  platných právnych  predpisov oprávnený zača• výkon záložného práva spôsobom
predaja hej nehnuteľiiosti/ Rozostavanej stavby a Pozemku/Nehnuteľnosti   na dražbe podľa §
15lj a nasl. Občianskeho zákonníka (v spoj.ení so zákonom č. 527#002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách      v      znení      neskorš ích       predpisov),       alebo      právo      na]oží•      s        hou
nehnuteľnos•ou/Rozostavanou   stavbou   a   Pozemkommľehnuteľnos•ou   priamym   prcdajom

(vol'nou mkou veriteľa) spôsobom uvedeným v §  15 l m ods. 8 0bčíanskeho zákonníka.  Dmík
sa  zaväzuje  poskytnú•  Veritel'ovi  potľebnú  súčimos•  a  zabezpeči•,  aby  aj  inĺ  záložc®via
spolupracovalí  s  Veriteľom  pri  výkone  záložného  práva  a aby  nevykonalí  žiadne  opatpenía,
ktorými by bránilí uplatneniu nárokov Veriteľa vypLývaj úcích zo Zmfuvy.

7.8.    Pred,  počas  a  po  realjzácii  výkonu  záložného  práva  nemá  Veľiteľ  žiadne  záväzky  voči
vlastníkom hej  nehnuteľnosti/Rozostavanej  stavby a Pozemku/Néhnuteľnosti,   tretím osobám
a/álebo užívateľom bytov alebo nebytových priestorov, ktorĺ by si nárokovali akékoľvek priva
alebo pln€nia v súvislosti so založenými nehnuteľnos•ami, pokíaľ tieto práva nie sú výslome
uvedené  v zmlwe,  a  to  najmä  Veriteľ  níe je  povinný  zabezpečí•  týmto  osobäm  náhmdné

`    bývanie, ubytwanie, prístreš ie alebo iné plneníe.

7.9.    Okr€m      zriadenia     záložného     práva     klnej      nehnuteľnosti/Rozostavanej      stavbe     a
•PozemkuArehnutel'ností   v zmysle   odseku   7.3.   tohto   Článku   Zmlwy  je   Dla}ík  povinný

zabepečí•  počas  Trvania  úverového  vz•ahu  zriadenie  vecného  bremena    „i.n  rem",  právo

prechoduaprejazducezPn'stupovúcestu,atovprípade,akniejezabezpečenýpriamypristup
k  lnej nehnutelhosti/Rozostavanej  stavbe a Pozemku/Nehnutelhosti z pozemnej komunikáoie,
bezodkladne   po   zápise   záložného   práva   do   katastra   nehnuteľnosti   v prospech   VeritQľa.
V prĺpade,  že je  Prístupová cesta vo vlastnĺotve  Dlžnĺka, je pwímý zriadi• záložné právo k
Prístupovej ceste v pro§pech Veriteľa.

7.10.   DIžník je povinný poisti• pre prípad žívelnej udalosti [nú nehnuteľnos•, RoŽost&vanú stavbu 8

7.ll.í#ná,!n:;::;;:ri:=:n:ý:iľ#iámt'í#gue'Íi:;#pap:oí:;|ädé!iÉ'n:et;:X#ogs#pžiFQ3g:3;im*wnhaQ##s:

Verit€l'a doplni• predmet záLohu o d'alš ie nehnutčľnosti s postav®ntm pfednosméhQ záložnóho
verit®ľa    v    zmy§le    §     1Slm    ods.    3    0bčianskgho    aákonn{k#.    NebnutSffiQ§ti    podľa

pľedchádzajúoej  vety je Dlžník pwinný poisti• pľg  p•ĺpsd  ži'veln@j  udaLoš ti & äômvéň zriadi•
yinkuhácíu poi§mého phenia v prospech V®rit®ľa. HodnQts mbegpečen€j pohľhdävky Veriteľa

2023jp.U3103.VymybgTvj(ZSS.BZ.8€hnubľ8®s•.vl
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bude  minimálne  vo  výš ke  1,3  násobku  poskytnutého  Úven4  a to  počas  celqi  doby  Trvania
úverového  vz•áhu  založeného  Zmluvou.  Prípadne je  Dlžník  povinný  nahradí• zabezpečenie
Bankovou  zárukou,  ato  vlehote  určenej  Veritel'om.  V prípade,  ak  DIžník  takejto  výzve
Veriteľa  nevyhovie,  Veriteľ  má  právo  postupova•  podľa  odseku  11.3.  Článku  XI.  Zmluvy.
V čase od `ýzvy Vcriteľa na dophenie predmetu zálohu alebo na zmenu zabezpečenia do jého
riadneho a úplného doplnenia sa Veriteľ memôže dosta• d® omeš kanía s plnenĺm akýchkorvek

jeho povinn®stĺ v zmysle Zmluvy.

8.1.

8.2.

83.

3omv,áEjs=•Toys##j,o#náň::hoodáíár::í:Účneap::::žoS3:áuTja##ž•aú€::mjefflDĽvg

gänŔíé.ouš ,roäk•ýbne?j•:n::c:reúd:oegie.š aái:iš n:ie:|:ouá:e:#:in?aoetgocÉ,.Ľwkái:ää,äbiaží:•iF#|

%:oeri:d:hädčuennýaú=goio•s=äääuďua:3t:ngul@vteé|khĹv:Tžmi:j;ä|§u#yyá:kd,?hst,i,ä

g;ľToéstgm|us*,d3gdJii.š enf.kr:'ávče#a:?iatE'o?tíkäv*:#hp&č®ú#g;ggig3ä!
a účimosti Zmluvy (napr.  po  odstúpenĺ od Zmluvy),  sa započíta v nasledovnom  poradĺ na
úhradu:

Č,ánok vm.
Sp]ácanie Úveru

äiuugŕiús:iäi:uám;:í;i:Aiáí:m:ässapľäe#[:,:S,P!ä%p;aä§,'a•o:§uš ;Späg3i:;ií§p3Íít§äigáu
Splátkový účet najneskôr k 15. dňu v prísluš nom kalendámom mesíaci.

a)     zmJuvnej pokuty a iných sankcií, ak na ne Veritel'ovi vznikne nárok v zmy§le Zmluvy,

potomnaúrokyzomeš kania,aknaneVeriteľovivzniknenárokvzmysleZmlwy,
b)    úrokov   zomeš kania,   ak   na  ne   Veritel'ovi   vznikne   nárok   vzmysle  Zmlwy  alebo

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

predpisw'
d)    odvodu, ak naň Veriteľovi vznikne nárok v zmysle Zmluvy alebo prĺsluš ných prá"ych

predpisov,
a až po  uhradenĺ  týchto  súm  bude zostávajúca  čas• platby  započítaná na úhmdu jhuitnej
splátky,   teda  na  zmluvné   úroky  anásledne  na   istinu.   Ak  bude  Dlžnĺk  vomeš kmí  so
zaplatem'm  víacerých  Anuitných  splátok,  akákoľvek  vykonaná  úhrada  sa  bude  pQvažova•
v prvom rade za
úhradu   tej   Anujtnej   splátky,   resp.   Anuitných  splátok,   § ktQrými  bude  Dlžnm  najdlhš ie
vomeš kaní.Povimos•zaplateniaAnuitnejsp]átky,úrokovzomeš kaniaainý€hsmkcitdkaaj

84.ä;#äge=í#eí#3T:dsL=žS::a?e:iú5;#áooháovo:Ĺey•,ezEiu,ľvy*%•äupedriot#kng#;nú
najskôr okamíh®m jej pripĺsania na Splátkový účet.

85.     yísgípn•c;oži aga'žnjärii:#oddk##,ft'3iobmnáž:e:cehr:t%?o;:vao,?:maodiki:3•&piáäi&Úúvú®úa

8.6.    ii§i##i:;§k#::i;#n!i#;v;uľi:ľg:§;a;;ä§tehk?#,up,gh!,goĺiR#aije!hä,#•gú•3Ŕtď"=;

8.7,        V prĺbade  omeš kania  g úhľadou  splátky  Úveru,  ľesp, jej  časti.  je  DIš n(k  pQvinný  "ptati•
Ven.teľovi úľoky z omeš bnift vo yýš ke StmQv©nej pQd!'a § 3$9 od§, a Qbchodnéha rikQnnĺka
so sumy, s ktomu je Dlžník y omeš knftĺ,

8&     3ga•co:ä ng§vm*gýb#,náí§#ía.Úavk%r j; áp§uí@mkSásaäpn#k§##t:vúeä:ná#vš ätd#%tiŕ##

al€bo výš ka zmene"j mesačnej Antii"€j splétky, ak doš lc kjej zmen® ns záklôde omúmenia

2822jú.U3103.VymvbaTy.kzss~BZ_mhnuieľnogľ.vl
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yiit::,i#hla::sisao"?hm;;ĺáocua,(g:'e€jA:uoitn„,P#:átg::í,#::)jcDh`äí®kmää#š &pľ•#h#É
Preš ahuje   výš ku   Ri&dnych   splátok   (tzv,   „Mimoriadn®   splátl(}ŕ`),   ak   vzmlwe   «i€  je
dohodnutÉ iHdk. Pffs vylúčenic právnych po€hybností sa Žmlwné stmny výsl®vflč d®hodli, ž€
út`md@  vôpifi:Sd   níekóľkýčh   Riadfwch   gp[átok  Šplatnýoh   v budú€ftosti  {tižv.   „pm©dp]äómic"
Ríädnyčh  splÉtok)  ni© jä  možná.  a k Žapočíta»íu  z®stätku  na  Spffitkwoffl  úftc  "  úhmdLi
Riadny€h ŠplŔtok dôjde & dňom i®h Splätno5ti a lefl ak výš ka tohto z®3taflr« dogĺähfls suffm
Ri&dnych splätok (zä dôdiržania poradia úhí`ad v zmy§le Zmluw}.

Článok lx.
Techničké podmi€nky stavby, d'alš ie povínnosti a vyhlásenĺa Dlžníka

9.1.       Dlžník  je  povinný  okrem  vš eobecných  zákonnýoh  povimostĺ  pri   Výstavbe  Techmíckj

gbgLg#i::;#3!:P§;ež%oghš 3i;:á!;ľáir•:::ĺ:oe,:t:::::pnľuti;o;vš etpmtístopím"
o)  výkona• Výstavbu Tech»ickej vybavenostĺ v súlade s privoplatným stavebným pov®lenfm,

pn'p. omámením stavebného úradu k ohlá§eniu,  projektovou dokumentácíoq predlože»ou
Veriteľovi a VeTiteľom schváleným rozpočtom

92.       Dlžnĺkje oprivnený a zárovcň povimý z  poskytnutých prostriedkov úvcru hrad'ri' len tíe časti
Výstavby Technickej  vybavenosti  (práce,  materiály,  tovary  a služby),  ktoré  sú  obsiahmté
voverit€ľomschválenom    rozpočte    avzmluve     odielo     (prípadne     Ínom    Veriteľom
odsúhhsenom právnom titule) alebo ktoré sú jednotlivo pre damý účel uvedené v Zeš FRB;

š koíosmúpť eť dr:pnoes#tuoáčáeuľe•:nn=íä#á#inpmriccoe;m=tpeľrá:Lyédt:Í=:Sú:e#.äplafflé
93.       Dlžnĺkjepovimý:

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

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

9.4.       Dlžnik  je  povimý  umožni•  Veriteľoví   alebo  ním   poverenej   osobe  kontrolu  Výstavbľ
Techníckej vybavenosti v súlade so ZoŠFRB:
~  počas realizácie Výstavby Technickej vybavenosti, ako aj
  po  mdobudnutí  právoplatnosti  Kolaudačného  rozhodnutia  alebo  po  dni  prot®kslámeno
odovzdanía Výstavby Technickej wbavenosti, ak výstavba nepodlieha kolaudačném kQnzmiu
ak® aj
  počas Twanía úveľového vz•ähu,

9á     gftť Ĺknjí: Pé#:•i::€.a'Zčo,::•vvp#avdb=h'"hhodnicýt€hj E:3L•::§tiĹ`t:ľ:teL2ô4ftmäjä=• o:

základe predchádzajúcej písomncj Žiado§ti túto )ehotu predfži•. Qverenú kópiu pľävop]atnéhQ

5oĹa%#:í::ýrä:"iin•u:iaav::es::épnr:i:#uvoeroi:e%zvi#:sť :tivébíuTňh;:i#a#%##jä
14 pľa€®mých dnĺ odo dňa nadob»dnutia pnávoplatnQsti KolaudsčnéhQ mzhodnuti& &kb® cd®
dňa yyhot®venia  protokolu o odovzdaní Výstavby Technickej vyb&"Qsti.

9.6.       DlžnÉk sa zavä"j§, že počas Trvsnia úyeľovóho vz•ahu:

9.7.

 bsz pdrihádzajúoeho  pÍsomného  súhlasu  V®ľitem nezriQdi  k Te€hniQkej  vľbaveflQsti mi

Neh"tgľnostialsb©jejčastiBmď@lš iezáložnéprávosleboinóve€móprivQ(predktipnéprivQ
yecné  b"en®) alebo  ich  neza•až,i  aáv&zkovým  pľŔvom    (®krem  p#®vfflia sQsi&ln}pdi
gfužĺ€b  podl`a  os©bimého  prstpisti  (§  34,  35,  36t  38  839  äákona  čĺ§tQ  44aäQČS  Z.  z.
®sociálfly€hsl«žbáSflÝ"®nĺnQsk®ľš ĺQhpffidpí§©v),
»gpďriá, iflak »€provtiis ani »€gQ»d%Í NQhn»t©m®sf "i T€€hnickú v*venQs• {mš nntje

%#ý=#ž•tsáati?Áhŕv#|?ii?i,,Úň=n:t®§&hQ©#inQ!Ín?tffi#v!S®!o§äts#»*§:Q&gľb

z823m.u3I«.y"s"Tvjtzäsj!gptim%ftkst.v)
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Zariadením  sociálnych  siužieb,  technickou  vybavenos•ou  a  Pod.)  je  Dlžník  Povínný  bez
Zbytočného odkladu písomnc oznámi• Vcriteľoví.

9.8.       Dlžník  nie je  oprávnený  postúpi•,  previes•  alebo  založi•  akékoNek  Práva,  pohľadávky
anároky    vyplývajúce    priamo    alebo    nepriamo    zo    Zmluvy    na    tretiu    o§obu    bez

Predohádzajúceho pÍsomného súhlasu V€riteľa. V prípade akejkoľvek zffieny v o§Ób€ Dlžníka
je Dlžnĺk povhný zabežp€či•, aby sa práva a povimostí vyplývajúee zo Zmluyy vzľahwali
v rovnakom ľozsahu aj na nového dlžflíka.

9.9.      Dlžnĺk je p®vinný v®pred písoinne p®žiada• veriteľa o súhlas § každou zmenou, ktorá by sa
mala týka• najmä ale nie|en Výstavby Techníckej vybwenosti a schváleného rozpočtu C€ny

Fä*#:ŕäovyúhav;n:%í;oap:3mdoostfr#apu,d#8:%äoí3äuoddgunt:::mpLäo#::í:ľa•stmdnĺcwom
9.10.     Dlžník j€  pwinný  pľed  otvorenĺm  Čeľpacieho  účtu  a  Splátkového  úč(u,  mjncskôr  v

'ket:::eu6D0|ždnií:::udE3oúái3::;:ičeznTe,uÚ?e,du:mčmverite"vioriginá,BankovejÉmb,

9.11.     Dlžnĺkje povimý d®ručit' Veritei'ovĺ po    privoplatností    Kolaudačného    r«hodnutía
nasledovné dok]ady:
a)  Záložnú  zmlwu,  ktorou sa zriaďuje záložné právo k Nehnutel'nosti,  prípadne aj  k hej

3äh.nu7f|ľ.n.oséi.(ovn;Í.inž̀ i|vuJripaadke,pžreíä:ä;e:eä::tteep:o#n:,deFneáo#E?;zgáäruäH#Jí:
pokiaľje vo vlastníctve Dlžnika;

b)  doklad  o  poistení  NehnuteľnosMnej  nehnuteľnosti  voči  živelným  pohromám  (overená
fotokópia);

C)S°ekri:edľa°mviĽ:ií:L:ívPo°#:og'#uatézh:°úsvt::a(oP»?3:iáí;ľeLnýmp0hrmámvpnogľch

d)  dôklad preukazujúcí zaplatenie poistného (fotokópia);
e)  v  pripade,  ak  Veritel'  nemôže  zi'ska•  z  technických  dôvodov,  ktoré  nie  sú  na  strme

Veriteľa, výpis z infomačného  systému  katasma nehnuteľností  do  5  pracovných dnĺ od
Zaslania požiadavb na zí§kanie tohto výpisu v zmysle §  1  ods. 7 zákona č.177Á2018 Z. z.

proti byrokracii; v takom prípade Dlžnik predloží na základe výzvy Veriteľa výpís z listu
vlastníctva  (originál)  použiteľný  na  právne  úkony  nie  starš ĺ  áko  30  dnĺ  s vyznačeným
záložným právom k Nehnutel'nostimej nehnutel'nosti v prospeoh Veriteľa;

0  Zmlwu o zriadení vecného bremena „in rem" „právo prechodu a prejazdu" cez Pristupovú
cestu  (originál);  toto  neplatí  ak je  Pristupová  cesta  vo  vlastníctve  Dlžníka,  alebo je k
Prístupovej  ceste  zriadené  vecné  bremeno  práva  prechodu  a  prejazdu  pre  vlasti]fl"
POz€mku;

g)  v  prípade,  ak  Veriteľ  nemôže  získa•  z  technických  dôvodov,  ktoré  níe sú  m  stme
Veritel'a, výpís z  informačného  systému  katastra nehnuteľností do  5  pmco"ých dní od
zaslmia požíadavky na zĺskanie tohto výpisu v zmysle §  1  ods., 7 zákona č. 177#Óls Z. zL

proti byrokracií; v takom pn'pade Dlžnĺk predloží na základe výz\gĺ Veriteľa ľýpis z tim
vlastníc•va  (oríginál)  použítelhý  na  právne  úkony  nie  starš í  akQ  30  dnĺ  s  wmačeným
vecného brgmena „in rem" „právo prechodu a prejazdu" cez Prístupovú ce§tu (orifiátk ak
níe  je  zabezpečený  priam`y  prístup  k  lnej   nehnuteľnosti/"ehnuteľnQsti  a  pqz€mej
komuníkácie, bezodkladne po zápise záložného práva do katastra nehnuteľnostĺ v pm§p®h
Veritera;

h)  Znalecký posudQk v zmysle odseku 7.3. Zmlwy
9,12.     Dfflík  j®  povímý  v lehote  tridsiatich  dní  od   pľávoplamosti   Kolaudačnéh®  m=!nodnuth

u2avrie•  p®ifitnú  zmlwu  voči  žívelným  pohromám  a zriadi•  vinkuláeiu  pQistnéh®  phenia
v prosp€oh  Veríteľa najme»€j  yo  výš ke posl€ytnutéhQ  Úveru.  0 uzavret{  poistnej  mluvy je
D]žník povímý bezodkladne informova• Veritel'a, Nohnuteľnos• must b# poistená po cetú
dobu trvanía  úy€royého vz•tiu.  V  prípftde  vzniku  poistnGj  ud&losti, ak je š kQds vyš š ia dSo
3300j EUR  je DIžník pwinný o tejto skutočnosti   b©zodkLfldne {nfomova• Veritetb. ZÉnik

PSístnej %mluw počas Trva»ia úyeľovóho vz•ahu sl®bo %mem pQism®j  mluvy be3 sfflta§u
Veritel'a  SS považujú  za závažnó poruš enie zi.nlwy,

9*13.      Dlžnĺk týmto vyhjaguje, žm}eje y omeš kanl s plnen{m sv®jiQh ä&v!lakQv, ž® neesiĹistujú žiadne
skr)ti zÁväzky, ktoré ni9 8ú obsjahnuĺó alebQ viditol'né v účtovntctve D!ňfk" nemá ži&dne
závÄzky   voSi   daňwóm»   Úmdu,   8o€iÁln®j   pois•ovn{,   adľ&vomej   pQis•ovni, úmdu   práce,

"2m_Ujlo3.VymýbaTV*Z$8.mzLp€knftp3qď„yl
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Sociálnych   vecí   a   rodiny,   ani   iným   ver€jným   inš titúciám,   úmdom   alebo   oľgadizá€iám
a orgánom veľejnej sprivy.

9.14.     Dlžník  týmto  vyhlasuje,  že  uzavretie  Zmluvy  a  plneriíe  povimostí  z  nej  vyplývajúoieh
nepľedstavuje žiadne poľuš enie právnych predpisov, ľozhodnutí alebo dohody Dlžníka. Ď]Žnflc
ďalej vyhlasuje, že zĺskal vš etlqr súhlaSr a povolenia a spliiil vš etky podmifflky ktoré sú nutné
na uzavretie a risd«e plnčníe Zmlwy.

9.15.     Dlžnĺk úmto vyhlasuje, že vš etky doklady a infomácie, či už ú§tne alebo pĺsomné, ktoľé bo|í

9.16.!;:e#pdiQ#ľ?F:ĺ#•Ít;i:El:;o?esginp:I:n?:s:pÉoi%íí%tí;j#.fooz:ái#el#:äo:o:•muy:e
Verit6ľovi predloži• ku každému takto zrealizovmómu čerpanĺu nasledovné, doklady:
a)   daňové primanie  k DPH za obdobie,  kedy vznikla Dlžníkoví  povimos• uplafli• DPH,

ktoľú Veritel' uhradil Dlžnikovi na jeho účet;
b)   kontrolný   výkaz   kdaňovému   prizmniu   kDPH   uvedeného   vpĺsm.   a)   tohtoodseku

ZmLuvy;
c)   výpis z banky, prípadne písomné potvrdenie z banky o zfealízovanĺ úhrady DPH v zmysle

daňového priznania k DPH uvedeného v písm. a) tohto odseku Zmluvy.
Dlžníkje povinný domči• Veritel'ovi 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  prizmania
k DPH.

9.17.     Dlžnikje povimý počas celej doby Tľvania úverového vz•áhu naklada• so svojh majetkom
talq aby u neho nenastala nútená správa alebo ozdravný režim, ani exekúcia.

9.18.     Dlžnĺk  výhlasuje,   že  v čase  uzaworenia  Zmluvy  nie  je  účastnĺkom  žiadneho  súdneho,
správneho alebo iného sporu alebo konania, ktoré by ohrozilo, prípadne nežiadúčim spôsobom
ovplyvnilo §plácanie po*ytnutého Úveru, alebo postaveníe Veriteľa v zmysle tejto Žhluvy,
a že začatie t*ýchto sporov alebo konaní nehrozí.

9.19.     Zmlumé strany sa dohodli, že Dlžník je povinný na písomnú výzvu Veriteľa kedykoľvek
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa don]čenia výzvy, predloži• Veriteľovi vo Veriteľom
akceptovanej fome doklady, o ktoré ho Veriteľ vo výzve požiada.

č,ánok x.
Doručovanie

10.1.     Vš etku  koreš pondencíu  (okrem  bežných  oznámenĺ  podľa vlastnej  úvahy  Veriteľa,  pripadne

S upomienok  na  úhmdu  omeš kaných  Anuítných  splátok}  ktorá je  adresovaná  Dlžnĺkovi,
Veriteľ zasiela poš tou, a to dopomčenou zásielkou na adnesu sídla Dlžníka uvedenú v záhlaví
Zmluvy; V prípade zmeny koreš pondenčnej adresyje Dlžnfl( povínný bez zbytočného oclkladu

pĺsomn€   ozmámi•  Veriteľovi   novú   koreš pondenčnú   adresu.   Ak   sÍ   Dlžnĺk   nesplní   túto
povinnos•,  2a koreš pondenčnú  adresu  sa bude  považova•  posledná  koľeš pondenčná adresa
oznámená  Veriteľbvi  .Dlžnĺkom.   V prí|?ade,   ak   sa  Veriteľovi   vráti   zásielka   adresQvanä
Dlžníkovi s poznámkou „adresát neznámý`, považuje sa zásielka za doničenú dňom vrátenia
ngprevzatqj  zásielky.  Ak  sa  Veriteľovi  vľáti  zásielka  adresovaná  Dlžníkovi  s poznámkou

agenda    rozhodnutie".   Zásĺelka   (espľáva)   sa   považuje   za  doručenú   Dlžn{kovi   vdeň
bszprostredne nasledtúúoj po uložeri esprávy v jeho e.sohľénke.

: =._3      ::=:::::_=::= :::=::=::: ::=i_:==:_:::=: _s__Í:= :.:: : : :=i:::=:_::: : :•:•::==:_:::_ _=:_:===::_::=::_===:=:::__:::T :=:=f:_=:::T:

Dlžníkovi.   mt©met®iý  portál   výpisoy  Verit©m  j®  D"vi  dQstupný  prostrednkmm
webového Sídla Vériteľa: ±aä±q±±Éfi:!±É!S.

LWIÔ|Yy5"W*ZSSJaz~mhn~.vi m
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ČlánokxL
Sankcie

11.1.   V prípade,   že   D]žnĺk   poruš ĺ   povinnos•   uložmú   mu   prisluš nýmí   právn)mí   predpísmi,

predovš etkým ZoŠFRB, resp, touto Zmluvou. VeriteL' má právo uloži• mu príš luš nú sankcíu za
jednotlivé poruš enie podľa prísluš nýeh právnych predpisov a/alebo •ejto Zriluvy.

11.2.  Ak počas Trvania úverového vz•úu nast"e skutočnos•, ktorá by mak alebo mohla maľ za
následok podstatnú  zmenu  podmienok,  za  ktorých  bola Zmluva uzaviietá a/alebo ktoľé  môžu

podFa posúdenia Veritel'a ohrozi• riadne splnenie záväzkov Dlžníka vočí Veriteľovi (ýmto sa
rozumie podstatné poruš enie zmlwných povinnostĺ uvedené v nasledovných písmenách tohto
článku), najmä ale nielen ak:
a)     Dlžník  poruš í  minimálne  3   ktorékoľvek  ustanovenia  Zmluvy,  ktoré  sa  považujú  za

b,    Be|p#apt:ĹEľ#Ŕo=•'us#:ä•poúv•::orsitíäne  a včg  aje  v omeš kanĺ  s  mhimá|ne  3
anuitnými splátkami ;

„    3iä•Éíavp=ľaš áčgfuvipTso#ntuý,Ta, Úžvee:eá:boohíeaáebbeo=•č:ž;.yke;iá;Pá•: §?ci3Ľay•ehk;|n#:.lg

podľa osobitného predpisu (§ 34, 35, 36, 38 a 39 zákona čís[o 448ÄZ008 Z. z. o sociálny€h
službách v znenĺ neskorš ích pľedpísov).

d)    Veriteľ zisti, že ktorékolvek vyhlásenie Dlžníka je nepravdivé, neúplné, nespráme alebo

ruvádv:Úýg:úái;oimzíssti;V3i2:á,#:hkb°oľ,ľeskúčä:3:žijdi:{i'o§#sS#ýu:?éupt%*
a/alebo poskytnutých v pľiebehu tľvania úveľového vz•áhu, a to mjmä, nie vš ak výlučne
ohľadom  dokladov o príjmoch Dlžnĺka, projektovej dokumentácie a stavebného povolenia
a pod.; r

e)     DlžBnc nepredloží Veriteľovi doklady podľa odseku 4.2 článku IV. Zmluvy alebo doklady

pr6ukazujúce vznik zátožného práva k Nehnuteľnosti v zmysle  Článku VH. Zmluvy alebo

:oí#ysTe"äTi:kúuvevTíéžomľuďJ;;upá#íeíúäpnj§rn:oasn•k::áj,,aáč|*á'eti.Zzázl:##,onpafmi
nedoplní  predmet  zálohu  o ďalš ie  jné  nehnuteľnosti;  nezriadi  Bankovú  záruku,  nezriadj
záložné právo k inej nehnuteľnosti alebo Nehnutelhosti; nezriadi záložné privo v prospech
Veritel.a s postavením prednostného záložného veriteľa;  prevedie Nehnuteľnos• alebo jej
čas• na tretiu osobu; v prospech tretej  osoby zriadi ďalš ie záložné právo k Nehnuteľnosti
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa;

D     Dlžník neoznámi Veriteľovi a/alebo nedoložĺ Veriteľovi  zmenu Zhotoviteľa alebo zmenu
stavebného dozoru;

g)    D)žník  opakovme  (t.j.  minímálne  dvakrát)  poruš ĺ  platobnú  disoiplhu]  čĺm  sa  ro"mie

h)ľiä:Én::eíbnoého:o•&#oé±°p:sV#:žá°ežv*:repáa;:*:pro##ei:::Ĺftä;•w"ajú"zo
zmluvy uzavretej s Veritel'om a/alebo s bankou, alebo povinno§• vyplývajú€u zo á`Fäzlm

i,   ge:g:ti:ľeač":!žcÍ:;tyľ%r:i#veg:rbŔmoT#y:i,e:s:•cTä`k;ú#áná:?.;ŕkQatzsiiľ;ú%g ámj%ämnätemí

nehnuteľnostĺ, ku ktorým sa viaže Záložná zm{uva, atd);

j)      Dlžník neoznámíl Verítel'ovi v časc pred alebo po uzavreti Zmluvy skutQčnosti* ktQľé by
mohlí ma• za následok zvýš enie miery ľizika návratnosti Úveru, alebo Veriteľovi  p*ytol
nepraydiyé, skľe§lené @lebo neúplné informácie;

k)     Dlžník nepoužije finančnó prostriedky úveru na stanovený účel úveru;
"   ###:j#::#s::::::#aľ;ľTpo,•nuýjcúh"ž,okm:vú#;#a:l•Qť Qh*ľmí%S:,äbffi®ffii

poľuš eni©;
m)gíá*ákuvo,ľš ž:i:•;:,yekpQvinnos•vzmysleodsekQV7`&'Ô".Srilg`stebQ?"„t`

n)     Dlžník poruš l akúkol'yok povin"• v zmyst© odsekov 9.l. QŽ  9`9. Článku ]X` Zmluvy;

"3#„«®".Väc!iBtdiaTV*ZSS.BapShouftľn®Ďľ~y} t2



)
ŠIFIRIB

e,,   ,®,,®,^   ,,,, *',

o)     Dlžn{k poruš í akúkoľvek povinnosľ v článku EX. Zmluvy;

p)    nezriadi poistnú zmlww zmysle odseku 9.12. Článku lx. Zmluvy;
q);:L#:Žíum#m•uh*:láciepoisméhoplneniavdohodnutomro"ahuvzmys|%dseku

r)     Dlžnĺk pomš ĺ akúkoľvek povinnos• v zmysle odseku 9.10. až 9:19, Článku lx. Zmluvy;

môže Veritel' upla(nit' sank€ie v zmysle odseku 11.3. Článku XI. Zm[uvy.

ll'3`a,%hpt#giau:e!ôe:rdi:faf:sárEy;:Do::p:,;;i#iod.:ti:,es:i,icš ;#,%Ŕ;t:g::díaúzpč;á:%:Úe%Jŕo3:%:ggáf?:

::i:•y*á:jR:sť ?"?nhúláíi•íú=e:Pía#údi(•páeod6isäíí#:fld:Sa•dÝĹe#?:ap,•i:o•,yDÍ#s`:ni:
Dlänflcovi;

b)    požadwa• ďalš ie zabezpečenie úveru;
c)     obmedzi• alebo úplne zastavi• čerpanie úveru;
d)    odstúpi• ód zmluvy alebo zmluvu vypoveda•;

;,   #aoä:•• tsuá]kac#š ľ#,&b3p#zv:c,,:e#:gT,,eadvt*kmu;uy::,#Soer::#aoré z ních;
11.4.     Pri odstúpení od zmluvy alebo jnom predčasnom ukončenĺ zmluvy z akéhokolvek dôvodu je

Dlžnĺk povinný uhradi• Veriteľovi do 60   dnĺ odo dňa doručenia odš túpenia celú Veriteľom
určenú aktuálnu Nesplatenú čas• Úveru, zmluvnú pokutu, úroky z omeš kanía, penále, dvody,

pľípadné iné  záväzky,  pokiaľ Veriteľ neurčĺ  inak.  Ak  to  odôvodňujú  ekonomické  pomcry
Dlžníka, Dlžník môže požíada• Veriteľa v tejto lehote o uzatvorenie dohody o splatení dlhu

(Splátkový  kalendáľ)  na  aktuálnu  Ne§platenú  čas•  Úveru,   úroky  z omeš kania,  zmfuvnú
pokutu,  penále,  odvody,  prĺpadne  iné  záväzky,  ktoré  má  voči  Veriteľoví  po  odstúpenĺ  od
Zmluvy.

11.5.     Dlžnĺkje povimýjednorazovo vráti• veriteľovi Neoprávnene čerpaný úver, resp. jeho čas•, a

§e::eúh=:nle5č#Ja:é:odä:ekmefymubudedo"čenávýNaveriteľamjednorazovévritenie
11.6.     Zmluva je  v zmysle  §  275  ods.  3  0bchodného  zákonníka jednostmnne  závíslá  na  zm|uve

o úvere, u2avretej podl'a odseku 3.2. Článku 111. Zmluvy. Zmluvné strany sa tiež dohod|i, že
v prípade, ak má Dlžnĺk s Veritel'om uzavreté aj iné zmluvy o poskytnuti' úvem (ďalej spo|u
len  „Ostatné  úverové  zm]uvy",  na  základe  ktorých  Veritel'  poskytol  Dlžníkovi  finančné

plnenie (úver) a Dlžnĺk poruš í ustanovenia Zmluvy, pre ktoré je Veriteľ opľávnený odstúpi•
od  Zmluvy  alebo  ju  vypweda•,  Veriteľ  má  právo  odstúpí•  aj   od  vš etkých  ostatných
úverových zmlúv. Ak I)lžnĺk poruš í ustanovenia niektorej z Ostatných úverových zm|úv, p•e
ktoré  je  Veritel'  oprávnený  od  prísluš nej   Ostatnej   úverovej   zmluvy  odstúpi•  a|ebo  ju
vypoveda•, má Veritel' právo odstúpi• aj od tejtó Zmluvy a zvyš ných Ostatnýoh úverových
zmlúv.

Č,ánokxll.
Zm]uvná pokuta, sankcie a poplatp

12.1.     Dlžník môže   požjada• o predčasné ukončenie Zmluvy bez čerpania akejkorvek časti Úveru.

;ŕ;eäŕg;:E#nľx:úuk,:,:e'täop:íprae3e:ĺ:evT;aí,ĺ_Dú:gjíka.::!%ýki:uái:t;ej:##mi:Í,a%
oznámenéukončenieZmluvy.Zmluvnégtranysadohod|i,žetentopop|atoksiVoritoľnebudo
uplatäwa• v pripade, ak nastano prĺpad yyš š @j moci (vi8 "ior) aka "prfl€|ad vzbum. VQjna.
sooiálnSn®pokojo,rozpadeurozóny,Prípadn€katastroScelonáĺodnéhQrozsahuatď.

r2á   ykr#&dí: #•st###:Fao;,:dT.;ffio#8Fu*g.čt•,ápá[:ti#: &Ľd,:gq:hv:ä:ánľo§oti;##eeT;

žiada•  od  Dlžníka  zmlwnú  pokum  va  výš k®   i5o,.  EUR     za  k#dý  pripad  poruš enia

Z02Z.PQ.U3103.Vy3isÝbaw_kzs§.BZ.n€busmos•_yl
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Samostatne.Týmniejedotk"ÚnáľokVeriteľananáhraduš kody,vrátaneš kôdyPrevyš ujúccj
Zmluvnú pokutu. Dlžnfk vyhlasuje, že výš ku Žmlwnej pokuS pwažnjS za primemnú.

123'   ;dš sgkEiii,tih:o:#v;e:i =ž;aí:o:dgť hEu:íxT?žäs%ggoíedge!k:o#|h.p,i#mž§í,d:u,vE|?g,Säž

X].  Zmluw.   Tým  nie  je  dotknutý  nárok  Veriteľä     na   náhmdu  š kody,  vritaHe  š kody

prevyš LúúS€j    zítiluvnú  pokutu.  Dlžník  vyhlasuj8,  ž®  výš ku  zmlwnej  pokuqí  považtijc  za
primeľmú.

12t4.     Za nedodržanie teffiĺflu dokonč6nia stavbyje Dlžník pwinný zaplatí• Vffíteľovi odvód vo

#•gieží°::m%ĺnz:oskuo#ge::a%:;éä°p:#]•#aš žkdeý#oiú%ť žtg.::s!u2mg:ĺäžý°aľľ•
deň  omeš kmia  s úhradou  uloženého  odvodu  do  dňa  odvederia  fina»čnýeh  pfostriedkw;
odvod  sa neuloží  Dlžnĺkovi,  u  ktorého  doš Lo  k nedodržaníu  temínu  dokončefiía  stavby,  v
dôsledku  dôvodov hodných osobitného zretel'a.  Ak Dlžník nedokončí stavbu, ani  v temffle

5i::íih.rokovoddohodnutéhotemínu,Dlžnĺkjepovinnývráti•Veri.teľoviNesplatfflúčas•
12.§.    á,:#•o•E:i:o3?doi;eondbvomú§iäi ao ,ŕlo,.ňáh;uĽr;v:oš #:%uíáľnúovseti"je@jDgĹk.vE•ž

každých aj začatýoh 12 mesiacov  a penále vo výš ke 0,02 % z tejto §umy za kamý aj 2ačaS
deň omeš kmia s úhradou uloženého odvodu do dňa odvederia finfflčných prostriedkov. Ak
Dlžnĺknesplnĺpodmienkiizriadeniazáložnéhoprivaanivtemĺnedotrochrokovoďtcmínu
vznikusplneniatejtopodmienky,Dlžníkjepovimývráti•VeritelbvíNesplatenúčag•Úveru.

12.6.     Povimo§• Dlžnika,  s poruš ením  ktorej  Veriteľovi vžnikol  nárok na mluvnú pokutu a|ebo
náhmdu š kody, zaplateQím pokuty alebo náhrady š kody nezaniká. Zm]uvná pokuta je sp]atná
v lehote určenej vo výzve Veriteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článokxm.
Predčasnésp]atenieÚveľualebojehočasti

13.1.     Dlžnĺk môže pred  dohodnutou Lehotou splatnosti splati• Úver alebo jeho čas•. Na základe

gš gve:p=iď=estd':,;eää:;gmEuvňvÉr#:!':ni=áš j,u:d:o;:H?riá•.š !r:uupš §gv:Tg:E.'í#ä:.#
bude jeho žiados• zamietnutá a bude môc• splati• Úver alebo jeho čss• predčasne len m
základc novej písomnej žiadosti a so súhlasom Veriteľa.

ffi2'   FT#e;:mEúkt:nria:oíág:Í:ŕ::puiúá:;;š #;oemFmgriasTú#%;,T:gz:tía::eEa%:an;a5?"*;tä#

V pĺsomnom  súhlase  Veriteľ  stanovĺ  dátum,  číslo  účtu  a variabilný  symbQl  áko  pQvhné

:po;%%v;em#:#c;pu%!gDi#uik::y#saísä:t!áät3vt:uEim"Tukvoe:a:.apff#Sdemä&ri3#i

Č,ánokxlv.
Záverečné ustflnovenia

14,1,     Zmlwa   je   plafná   dňom   jej    podpisu   obom   Zmlwnými   st"ami   &účim&   dňom
nasled»júcĺm  po  dni jej  zweľgjnenia  v C€ntréhom  registri  "lúv  vedenom  ÚmdQm  vládľ
Sl®yfflskej  repumky  podl'a  §  47a  odseku  1  Qbčisn§keho zňk®mtiSQ v "dvtimQ§ti na § Sa
odseky   !   a6   zák®ns  é,  211/2000  Z,  z.  o§lQbodnom  pľístup®  kinfQ"Ŕ€iti  Ag}m€ne
a dopln®ní  nisktorýeh  zákonov  (%ákon  Q slgbode  infomáe!fl  v meni  n®korš ĺeh  predpisQv®

í4.3.   ž:,#3 ZjB!U#S®##vflíi#&##Vheo?ovvéQhn|a#ffiä.ktQr*h  veritei.  omffi  dw  (a)
vyhotoyenía,aDlžnĺk®bdržĺjedno(l)vyh®tov©n!@.

2"jp."*03.Vysbti»TVLkzs8.8ZLB€"#Cnmčp.vl
t4



4,:S
ŠĹ

ŠIFIRIB
e,,  t,l,® ,,,,,, *',

143.     Zmluvu  je  m®žné  mení•  ien  číslovanými  dodatkami,  ktoré  tvoria  neoddeliteľnú  súčas•
Zmluvy a sú  podpísané  Zm|uvnými  stranami.  Podmienka  vypracwanía  dodatku  k Zmluve

| "   ::ií:p3aa:i[e:;bsgí:Ú:di:,?nn:ú?:h:.:í:Sža:gäén;u:hgs;ä:;ii;;•:;'#g:gp;:e:::%%#:;u#ú:emi
i4.5.     i3i:#noí;onmee::í•ttiuej,ú.zámemé  nevyužitie,  neupiatnenie,  neskori  uplatneni®  alebo  odk"

uplatneria  alebo  využitía  určitého  zmlwného  alebo  zákonného  pfáva  a]ebo  nápoku  sa
nepovažiije za vzdanie sa tohto práva a]ebo nároku alebo súvisiačeho práva alebo náľoku.

14.6.     Nadpisy v zmlwe slúžia iba k ul'ahčeniu orientácie a nemajú vplyv najej výkläd.
14.7.     Dlžnĺk týmto vyhlasuje, že v zmysle § 401  0bchodného zákonnĺka sa predlžuje prem[čacia

doba priv Veriteľa voči Dlžnĺkovi vyplývajúcich zo Zmluvy alebo súvisiacieh so Zmlwou, a
to na 10 rokov od doby, keď začala po pný raz plynú•.

14.8.     Pľáva a povinností Zmluvných strán sa riadia predovš etk]h ZoŠFRB a ostatnými vš eobccne
záväznými právnymi predpismí, a to najmä Obchodným zákomíkom,   zákonom č. 278/|993
Z. z, o správe majetku š tátu v zmení neskorš ĺch predpisov, Zákonom o pohľadávkach š útu   a
zákonom č. 523/2004 Z. z., o ropočtových pravidlách verejnej správy a doplnení niektorých
zákonov  v znení  neskorš ích  predpisov,  zákonom  č.  443#010  Z.z.  o dotáciách  na  rozvoj
bývania a o sociálnom bývanĺ v znení neskorš ĺch predpísov,  Vyhláš kou MDav a os"qýmí,
vš eobecne záväznými právnymi predpismi.

14.9.     Ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy stanú neplatnými, ncúčinnými alebo nevymähateľnýmí,
Zmluvné strany sa dohodli, že takéto ustanovenia nahradia novými ustanovenĺami, ktoré budú
zodpoveda• obsahu neplatných, neúčinných alebo nevymáhateľných ustanovení Zmluvy,  Do
doby  uzavretia  takejto  dohody  p}atí  vš eobecná  úprava,  tak  ako je  upravenä vo vš eobecne
záväzných právnych predpisoch.

14.10.   Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   pn'padné   spory   vyplývajúce   zo   Zmluvy   budú   rieš i•

predovš etkým  zmierlivo.  Ak  pokus  o zinierlivé  rieš enie    nebude  úspeš ný,  spor  rožhodne
pn'sluš ný súd Slovenskej republiky.

14.11.   Zmluvné strany vyhlasujú, že   sí Zmluvú prečítali, jej obsahu porozumeLi a na znk toho, že
obsah Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju  podpísali.

V Bratislave, dňa ..... „ ....... „ .... „.„

Veriteľ :

Šfty%nnedríjon#%d;táľanja
pečiatka a podpís                     `

Z"P."103.Vyst®úaTV.kzs8.BZ~zi€hommofľ.yl

Dlžnlk :

*,t,,,,®t,.t®,,.*.......®...®,®,,,®nt,,,

Bc. Rastislav Neuvirth
starosta obce

peči&tka a pQdpis
overenie podpisu d]žn"
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