
Poskylovateľ; 

Z M L U V A 1', 0054. PRBI2011 

o poskylnutí dotácie na obSlaranle niÍjonmych b~·IOv 

uzavreli podľa § 16 zákona č. 44312010 Z. z. odolaeiách 

na ron·oj bývania a o sociálnom bývani (d'alej len .. ~nllu'·II ") 

medzi týmito zmluvnými stranami 

Miniu cruvo dop"")', rystln'by a rt'gionálneho rozvoj a Slo' ·ensktj repu bliky 

Sídlo: 81005 Bmlislava IS. Nám. slobody 6 

Oprávnený k podpisu: RNDr. Peter Mach, vedúci služobného UTadu 

ICO: 

DlC: 

bankové spojenie: 

člslo učlu : 

POI'/!/"Imý mimsirom dopravy. lý.l"lavbya regiollálneho rozmja SR 
v Orgam·začllom poriadku MilJi.l"ler.l"tva dopravy. lý.l"/al'by 
a nt}:iO/tállleho rozmja SR 

3()4 l 6094 

2020799209 

(ďalej len "ministerstvo··) 

• 
Žiadateľ; 

Mesto Krh no nad Kysucou 

Sídlo: 

Okres: 

Kmj : 

Št:llutámy wtupca : 

ICO : 
bankové spojenie: 

čislo ÚČIU : 

(ďalej len ,.žiadateľ") 

023 02 Krásno nad Kysucou. ul. 1. mája 1255 

Cadea 

Zi linský 

Ing, JoufGrupa, primátor 

00314072 

Dexia Banka Slovensko, a.s. 

0201727003/5600 

Clanok I 
Predmet II ú č el zmluvy 

Predmetom zml uvy je poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie podľa 7.ákona č, 

44312010 Z. z. O dOtáciách na rozvoj bývania 3 o sociálnom bývaní (ďalej len .. dkon") na učel 

obstarania nájomných bytov podľa § 4 ods. 1 zákona, špecifikovaných v č lánku II zmluvy, z 
rozpočtovej kapi loly ministerstva v ro7.počlovom roku 20 11 . 

ľod;yl0\=aler: 

Zi\ILUVA l. OOS4-I'R8I20 11 

o poskytnuti dOIide D. obu.nnl" ni jomnj'eh bylo" 
\lZIIVTelj podra § 16 zákona é. 44312010 Z. 'l. o t.lotácukh 

na rozvoj bývania l! o sociä1nom bývani (d'aleJ len ..vnlu~'aMI 

i\1lnlll t r.h'o dopnvy, výstMvby I rf'lion :i lnt ho ron·oj. Slo~·tnsktj rt pubUky 

Sidlo: 810 Oj Brolisla". Ij. Nám. slobody 6 

Opni"neny k podpisu: RNDr. Peter Mach, vedúci slulobného ur.tdu 

ICO : 

OJC: 

bankové spojenie ; 

els!o útl u. 

Pow!lTný ministrom dopruvy. ljstuvby u l'1!giomilllcho ro;~'OjQ SR 
"OI'8O/ri;oénom poriudfcu MbliSlerst~u dopr/JIY. V)tJlul"by 
II IVI(;OI,cill'cl!o TO'Zl'(J;a SR 

3(}4 1609-1 

2020799209 

(d'lIleJ len .. mlnlt ten"·o") 

• 
Žl"'Ple[; 

M"IO Kdsno n.d Kysucou 

SIdIo: 

Oms: 

KnrJ" 

Stlllulámy zäscupca : 

ltO ; 

bankov~ spojeme : 

tislo útm : 

(ďalej len .Jllldlltt'r') 

023 02 Krúno n:ld Kysucou... ul. l . miia l25j 

t."" 
Žlhnský 

Ing.. JozeľGI1lpa, pnm:itor 

00314072 

!)e"il! Banka Slovensko, a.s. 

020 1727003/5600 

Clánuk I 
Predmel a ti č~1 zmluvy 

Predmetom -anlu"Y je poskytnutie linantnych prostriedkOV romIOu dOlieie podr. d l ona t . 
443120 10 Z. zo o doltiei6ch na rozvoJ bývania II o sociIiInom bý"aní (ďalej len . .7..6kon") n. ličel 
obsllUUnia Mjonmyeh bylOv podra § 4 ods. I zikona, tpttifikov.ných v tlinku 11 zmluvy. t. 
rozpočtO\'cj kapHoly mmI51CT"5IV. v rozpočtovom roku 1011. 



t l:ínok II 
Udaje o Slavbe 

Dotácia $8. poskytuje na obstaranie 24 (slovom: dvadsat'~tyri) m\jomnrch bytov bežného 
~tandardu výstavbou (ďalej len ,,stavba") s nasledovnými údajmi: 

a) názov stavby: 

b) mest%bec: 

cJ okres: 

d) číslo stavebného povolL-nia: 

ej stavebné povolenic vydal: 

f) zhotovitcf: 

g) temlin začat ia stavby: 

h) tcnnín dokončenia stavby: 

i) tem1Ín kolaudácie stavby: 

j) oprávnené náklady stavby: 

k) vlastné zdroje: 

- z toho projektové práce: 

BD 3 x 8 b.j. - dom f. 7, 8, 9 

Kr ásno nad Kysucou 

tadca 

93120 10, 9412010, 9512010 

Obec Zborov nad Bystricou 

LMD, S.r.o., l tO; 36625604 
032 42 Prib,·lina. Č. 34 

06120 11 

02/2012 

0512012 

11 0640 1,3st: 

829801,3st: 

54 15 1,26€ 

objem prác vykonaných svojpomocne: 0,00 € 

Óánok III 
Vj'Jb dotácie 

l. Ministerstvo poskytne žiadateľov i dotác iu na úfel uvedený v elánku l zmluvy 
276600.00 € (slovom: dvestosedemdesiatksl'tisic ksťsto eur O eurocentov) vrátane DPU, 

2. Dotáciu uvedenu v odseku l tohto článku zmluvy nie je možné zvý~i t'. 

Č lánok IV 
Podm ienky poskytnut ia a spôsob čerpania dOljcie 

l. Dotáciu podfa článku III zmluvy poskytne 
knljskcho stavebného uradu (ďalej lcn "KSÚ") 
zhotoviteľom stavby pre ži adateľa 

"stavebné pdce"). 

za vykonané 

ministerstvo prustrednlctvom miestne 

formou bezhotovostnej úhrady faktúry 
stavebné práce a realizované dodávky 

prislu~ného 

vystavenej 
(ďalej kn 

2. Čerpan ie dotácie na stavbu je podmienené uhradením projektových prác a vykonaných 

stavebných prác na stavbe z vlastných zdrojov žiadateľa 

osemstodvadsat'deväťtisíc osemstojeden 

KSÚ. 
eur 3S eurocentov) 

vo vý~kc 829801,3S € (slovom: 
II predloženfm dokladu o úhrade 

3. Ministerstvo neumožní čerpal' dotáciu. ak žiadateľ neuhradí časť opr.ivnených nákladov stavby z 

vlastných zdrojov vo výJke podľa článku II zmluvy. 
4. Žiadateľ predkladá KSÚ fakrury vystavené zhotoviteľom stavby za vykonané stavebne práce po 

overeni povereným zamestnancom žiadatefa a osobou. ktorá na stavbe vykonáva odborný 
technický dozor podľa § IO ods. l pism. c) zákona. Žiadateľ zodpoved/J :al súlad fakturltcie !iO 

súpisom vykonaných stavebných prk 

snno2l5 



S. KSÚ zadrží sumu predstavujúcu IO Y. z celkovej vý~ky dotácie do 

Jej uvoľnenie. Ministerstvo povoli uvoľnenie 7..adrt.anej sumy 
kolaudačného rozhodnutia k stavbe tiadateľom. 

času, kým ministerstvo povoli 
po predlo1.ení právoplatného 

6. Ministerstvo ukončí finaneO\'anie stavby najneskôr 4 
stavby dohodnutom v č lánku II zmluvy. 

7. Oprivnené n:i.klady stavby vo vý~ke 1I064O I,3S 

~tyristojeden eur 35 euroeentov) sú záväzne. Jednotlivé 
podmienok dohodnutých v tcjto zmlu\'c. 

(štyri) mesiace po tenníne kolaudácie 

€ (slovom: jeden milión stošcst'tisíc 

polotky rozpočru je možné zmeniť 7..a 

8. Ak v priebehu výstavby nastane stav, te stavebné práce nie sú realizované podľa projektovej 
dokumentácie predloženej na vydanie stavcbného povolenia, môže ministerstvo P'Xas výstavby 

zastaviť ďallie financovanie, Žiadateľ je v takom pripade povinný vrátit' poskytnutú dotáciu 
vrátane úrokov VfPOČitaných zo základnej úrokovej sadzby Europskej centrálnej Ixlnky k 
LjanuaN príslušného kalendárneho roka (ďalej !en .. pr is lušenstvo") na účet ministerstva, ktorý 
mu vopred omámi. 

9. Ministerstvo súhlasí, aby pripadné zmeny materiálov alebo technických riešení, ktorými v~k 

nedôjde k podstatnej zmene projektového riešenia, na návrh tiadateľa odsúhlasi l KSÚ, pričom 
súčasťou návrhu musí byť aj súhlasné stanovisko spracovate!'a projektu stavby. Takto 
odsuhlasenll zmena nesmie zvý~iť oprávnené náklady stavby, zhol1it' technické parametre stavby 
a jednotl ivýeh konStrukčnýeh prvkov. 

I. Žiadateľ sa zavAzuje, že 

Článok V 
Povinnosti žiadate!'a 

a) v lehote do IO (desiatich) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, resp. :učalia stavby 
predlotí KSÚ fotokópiu prvej strany stavebného denníka, 

b) dodrží tenníny dohotlnuté v článku Il zmluvy a dodrtanie tennínu kolaudácie stavby 
preuká:l:e právoplatným kolaudačným rozhodnutim, ktore predloží ministerstvu v lehote do 3 
(troch) mesiacov od tennlnu kolaudácie dohodnutého V čliínku II zmluvy; prediženie 
tennlnov výstavby podľa fl:inku II zmluvy pri dodrtaní tenninu predloženia právoplatného 
kolaudačného ro7.hodnutia sa nepovatuje za ponclenie zmluvne dohodnutých podmienok, 

c) na financo\'anie stavebných prác pre stavbu použije vlastné zdroje, ktorými preukázal 
splnenie podmienky podľa § IO ods. I pism. a) zákona, 

dl na st3vbe P'Xas jej realizácie bude odborný technický dozor vykonávať f}'7.ieká osoba podľa 

§ IO ods. 1 písm. ej zákona, 
e) dotáciu použijc iba na úecl uvedcný velanku l zmluvy, 

realizác iou stavby sa postavi 24 (slovom: dvadsať~tyri) nájomných bytov, n 
,) nájomné byty v stavbe budú po dobu minimálne 30 (tridsať) rokov využité výluene na úče ly 

nájomného bývanill, 
h) potas lehoty uvedenej v plsm. g) udrží nájomné byty v stave spôsobilom 

ich vybavenie v súlade s projektovou dokumentáciou sku točného 

predlo'.enej v kolaudačnom konaní, 
i) nájomné byty v stavbe prenajme v súlade s § 12 zákona, 

na riadne užívanie a 
vyhotovenia stavby 

j) nájomné byty v stavbe prenajme fyzickým osobám podľa § II ods. l písm. a) bod l . zákona, 
k) dodrží podiel prenájmu nájolTUiých bytov podľa § II ods. l pism. a) bod 2. zákona, 
I) predloži technicko-ekonomické hodnotenie stavby, 
m) od budúcich nájomcov nebude v súvislost i s pridelením nájomného bytu vyžadovať iné 

Jinančné plnenia okrem nájomného, nákladov spojených s užívanim bytu a prípadného 
zloženia finančnej zábezpeky podľa § 12 ods. 7 zákona, 

n) v néjolTUiej zmluve upraví právo pre výkon kontroly podľa § 18 ods. 1 zákona, 
o) výSku rotného nájomného ultí dohodou, 
p) vytvori fond prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona . 

.a-- 3 / 5 

5. KSÚ udl1;! sumu pmislavuJúcu 10 % z celkovej *Ir::)' dot:iC"ie do 
J'!J uvornenie. Ministerstvo povoli uvorDeflie zadr}.aocJ sum)' 
kolludaen8lo rw.hodnutia Ir:: stavbe tiadaterom. 

ČilI! . kým nllnisterslVO povoli 
po prct.lložml pri\'oplatncho 

6. MIn;stel1:t\·o uko~i financ:o\'anie Slavby najneskôr 4 (Slyn) II'ICJIICe po tamlnt kolaud6cie 
Sla\by dohodnutom v člinku II 7.mJuvy. 

7. Opr.i~ niklady Mnb)' vo *ke l 106401.35 € (slovom: plcn 
~stoJcden eur 35 curocentov) sú z:;ivimi-. jainmlivl polotk)' rozpottU Je rnome zmcmt' za 
podmienok Uonodnutjth v tejlO zmluve. 

8, Ak v pnebchu výstavb)' nasillne stav, ~ s13vebni práce me sil rellil'!ovane podr. pmjeklovej 
dokumentácie rrcdloknej na vydanie sla ... ebného povoleni.. mô1-e mlOisu:r.llilvo pOC:U výsluby 
"USlavit' tľml~lc fimuu;:ovanle. i;i.dater je v l3kom pripade rovinný ... mlli poskytnutú dotáciu 
mtMe !imkov V)'pOČllIUlých zo základnej úrokovej sadzby Európskej centriinej banky k 
I.janu~ru prisluSného kalendárneho roka (ďalej len ~ prís luJtns lvo") na lIfel mlOislcntvp, ktorý 
mu vopred uzn~!m 

9. Ministerstvo sóhlul, nby prípadné ~.meny materiálov alcbo Icthnlckýdt rielenl, ktorými v~ 
ntdôjde Ir:: pudstauu:j l'!Jlltne projekto\'ého ridenia. na nóvrh žiadateľa odSúhlasil KSÚ. pričom 

s(lčast'ou n~vfhu musi byť aj suhlasnc stanovisko spracovutcľ!1 projektil stavb)' . Tak to 
U(I.~uhIB~en6 lmena uesllIie zvYtit· oprávnené náklady stavby, zhol"Slť l;x:hrllck~ parametre stavb)' 
~ jednotlivých kon~trukčných prvkov. 

I. 2.iadnter ul uvl7uJe,.te 

Clinok V 
Po\1nnOSII f!adateľa 

.) v lehote do IO (dtsi:llkh) pracuvných dni odo dňa účm","ti tejlO voluvy, resp zatalla sla\'by 
pmilo1:i KSÚ rOlolr:ópiu pn'eJ !lnIn)' sta\'eboeho dennika, 

b) dodrti tmnin)' dohodnuti v článku U zmluvy • doddanie tcnninu kolaudkle stavb)' 
prcuUt.e privoplaUljm kolaudačným rozhodnulím, kll)fé pm1lot.i mmlstCf1lvu v lehote do ] 
(troch) mesiacov od terminu ko13l1dácle dohodnut~ho v člinJcu II tmluvy; prcdltcrue 
terminov výSlavb)' podľa člinku II zmluvy pn dodržan! terminu prcdlol.enl~ právopl.tného 
kolaudačného l"07.hOOnutia sa nepontuje za poruknie zmlu\'oc dohodnurých podmrenok, 

cl I1ÓI financovante SIa\'ebnjth prie pre stavbu pout-ije vlWM n!roJe, ktorými 
.plnente podmienky podľa § IO OOi. I písm. a) zákon:t. 

d) n:t Stavbe počas Jej reBlillÍcre bude odborny t«hnlcký dtn:or vykonával' r)'Zlck.i osoba pot.ITa 
§ IO ods. I plsm. cl zákona. 

~) dotáciu použije iba nll učd uvedený v Chinku [~nluvy. 
I) realildciou 5tavby SIl plUtBvl 24 (slovom: dvadsal'štyri) náJomnych b)'lov. 
gI nájomne byty v stavbe budu po dobu minimálne JO (tn;,lsa t') rokov využité výluCne nn účel)' 

n6jomneho byvanla, 
h) rocas Ichot)' uvedenej v písm. g) u;,lrži nájomné byt)' v stave spôSObilom 

ich vyhavenic v súlade s pmjckto"ou dokumentáciou skulOCného 
predlo1.cnej v kolaud:tčnom konani, 

i) n6jomnc!: byt)' v stavbe prcnpjmc v súlade s § 12 7;ik(»la, 

nl!. riadnc ut(vanie u 

vyhotoveniu stHvb)' 

Jl lI1\jonmé byty v StDvbe prenajme fyzkk}m osobám podľa § I I ods. I pfsm .• ) bod 1 illuna, 
k) dodrti podiel prrnájmu nájomných bytov podTa § II ods, I písm . • ) bod 2. ukonl!.. 
I) ~Io'i lechmcku-ckonomrcke hodnotmie stavby, 
m) od budÚCich nájomcov nclJude v súvislosti s pricklenim fÚ.jOmnčho 

fill3nfne plneni' okrnn najomnčho, nikltv!ov spojených $ u1ivanim 
,.,Iožema fir1ilnčnej dbc:zpcl.y podr. § 12 ods. 7 illona, 

n) v njjomnej zmluve upBvl privo ~ výkon Ir:ontmly podr. § III ods. IliIcon., 
o) výU.u I"OtMho nIoJOlllného urtí dohodou, 
pI vyt\ori rond prev:id7.x)'. 00rtb)' a opmv podra § 18 ods. 27.!1:.OM . 
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r) na Slln'bu podľa t lánku II zmluvy zriadi záložné prh'o v prospech ministerstva na uchovanie 
nájomného charaktcru b)'tov podľa písm. g). 

s) podpísaný návrh záložnej zmluvy predloží ministerstvu najneskôr do 90 (dcvlt'desiatich) dní 
od vydania právoplatného kolaudatného rozhodnutia stavby. 

t) podá návrh na vklad wlotného práva v prospech ministerstva príslušnej Spnh'e katastra 
najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od uutvorenia záložnej zmluvy. 

2. :t:iadatcl' jc povinný umožnit' wmcstnancom KSÚ prlstup na stavbu a pozývať ich na kont rolné 
dni stavby. Rovnako je povinný umožniť príStup na stavbu 7.amCstnancom ministerstva. 

3. žiadateľ je povinný KSÚ predkladat' faktúry najneskôr 14 (Stmást') dní pred lehotou ich 
splamosti. V prípade nedodržania tcjto lehoty znáša všctk)' násk-dky spojené s otneSkaním. 

4. Žiadateľ je povinný informova!' ministersNo o vktk:ých d:utočnostiach a zmenách týkaj iJe ich sa 
zmluvy o zhotovení stavby. ktoní. žiadateľ UZJIlvorí l so zhotoviteľom stavby uvedeným v č lánku 

II zmluvy. 

t lánok vl 
Odstúpenie od zmluvy 

I. Ministerstvo je oprávnené podl'a § 48 zakooa č . 40/1964 Zb. Občianskeho z..1konníka v wení 

neskoršich predpisov (ďal ej len .. Občlans k)' llikonnlk") od 7.mluv)' odstúpiť ak: 
a) žiadateľ nedodrží niektarU z podmienok dohodnutých v zmluve, 
b) po uuVTeli tejto zmluvy sa preukáže, že žiadateľ v žiadosti o dotáciu alebo v prílohách k nej 

uviedol nesprávne alebo neuplné údaje, kton: boli rozhodné pre priznanie dotácie. 
e) žiadateľ pon.L~i podmienku zachoval' nájomný charakter bytov v stavbe po dobu uvedenu v 

článku Vods. I písm. g) zmluvy bez prcdchádzajúc::cho pisomného súhlasu ministerstva. 

2. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmlu\'Y zo stnmy ministerstva. je žiadateľ povinný vrátit' 

dotáciu vrátane prísluSenstva na účet ministerstva v termíne. ktorý mu vopll:d oznami. 
3. V prípade. ak žiadateľ nezachová n:íjomný charakter bytov bez predch:ídzajúccho písomného 

súhlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dôvodu odstúpi od zmluvy. môže miniSterstvo 
upustiť od požadovania príslušenstva, iba ak k zmcnc nájomného charakteru bytov do~lo vo 

verejnom záujme. 
4. :t:iadateľ je oprávnený od zmluvy odsIÚpit' iba ak: 

a) vopred vráti na úéct ministerstva vyčcrpanu tast' dotácie uvcdenú v článku III zmluvy 

vcitane príslušenstva. 
b) nedoSlo k tcrpaniu d(){áeie. 

$. MinistCTStvo môže upustit' od vymáhania prísluknstva podľa odseku 4 písm. a) tohto članku 

zmluvy. ak žiadateľ nemôže pokračovat' v stavbe z dôvodu hodného osobitného ucteľa. 

t lánok VII 

Zá,·ere~né u stanovtn' ~ 

I. Zmluva nadobúda platnost' dňom Jej podpísania 7.mluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni Jej zverejnenia v Centrálnom registri ZIlllúv vedcnom Úradom vlády 
Slovenskej republiky podľa § 473 ods. 1 Občianskeho 1.ákonníka v nadvJZIM>Sti na § Sa ods. I a 4 
zákona č. 21112000 Z. zo o slobodnom prismpe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

tikonov (tikon o slobode inľormácií). 

2. Zmluvu možno meniť alebo dopiňaf len formou písomných čisloV3ných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyžaduje. ak dôjde k predížcniu 
termínu kolaudácie stavby najviac o 3 (trí) mesiace. 

3. Práva a povinnosti neupravelle touto zmluvou sa budú ría d iť 

Občianskeho zákonníka a s nfm suvisiaeimi predpismi slovenskcho 
prislu~nými ustanoveniami 

právneho poriadku. VSetky 
spory. ktoré vzniknu v suvislos ti s tou to zmluvou hude rieSi t' príslušný sud Slovenskej republik)'. 

rl na s13\'bu podľa člJlnku II 7.!11luvy zriadi tilome právo v prosptth minister.ilva 1\11 zachovanie 
nájomného eharukteru bylo'" podľa pism. g), 

s) podpisaný návril Z1iJo!nt:J .l1l11uvy predloži mini~tersl\'u najneskôr do 90 (dev4l'de$iatich) dni 
od vydania pr:ívopllllného kol~udačného rozhodnutia stavb)', 

t) poda návrh na vkl"t1 1.dložného priva v prospech ministerstva pris lu!nej Spnive katastr;! 
najneskôr do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia ?á10žnej 1mluvy. 

2. Ziadateľ je povinný umožnil' znm~slnancom KSÚ pris tup m\ stavbu II pozýva!' ich na kontrolné 
dni stavb)'. ROVIlako je povinný umožnil' prístup na slavbu 7;lmCSlnaneom mlnlSlcrslva. 

3. liadateľ je povinny KSÚ predkladal' ľakniry najneskôr 14 ($tmist") dni pred lehOIOU Ich 
splaulOSli. V pripade nedodržania tejto lehoty maša vktk)' násk-dk)' spojené s of'lK'!b.nim. 

4 . Žiadater je povinný infomloval' ministerstvo o vklkýeh skutočnos t iach '" .I!l1len:íeh Iýkajúcich sa 
Zlllluvy o zhotoveni stavby. ktoni ži:adau:r uVlwori l so zOOto\';teľom stavby uvedeným v č lánku 

II zmluvy. 

Článok VI 
OdJlúpeni~ od znlluvy 

I. Ministerstvo je opnivntné podľa § 48 1.::íkona Č . 4011964 Zb. Občianskeho zákonníkn ... zn~ní 

neskoli/ch predpisov (ďalej len "Občhln sky l.likonolk") OU 1.:mluvy odstúpiť ak: 
a) žiadat eľ nedodr1.i niektorú z podmienok dohodnutých v l.mluve, 
b) po UZ3VJrti tcj lo l'~nlu\')' sa preukáže. :re žiad:llcf v ži:l\kmí u uotáeiu alebo v priluhách k nej 

uviedol nespnívnt all'bo nl'úplné údaje, kton: boli 1'01.hot.lné pre prIlnaIlie dQtáeie. 
e) žiooateľ pornU podnlll'uku ut_hovat' nájomný eharnktt r bylOv v stavbe po dobu uvedenu v 

článlw Vods. I písm. g) zmluvy bel: prcdeh:idzajilecbo písomného sUhlaru minisTCTStva. 

2. V prip"de, ze dôjde: k odslúpeniu od zmluvy zo s t11lny miniSleT5tva, je žiadateľ povinný mht' 

dotáciu "rá,ane prislu~nsl\'a na účet ministerstva v tetmíne, ktorý mu \'opred omWni. 
3. V pripade. :ak žiadateľ nezu~hová näjomný charakter bytov bez predchádzajúceho plsomného 

súhlasu ministerstva n ministerstvO z tohto dôvodu odstúpi od zmluvy, môie ministerstvo 
upustiť od porudovllnia prís lušenstva, iba ak k zmene nájomnéhu charakteru bytov doJlo vo 

verejnom záujme. 
4 . 1:iadateľ je OprnVIleny od l.mluvy odsriipit' iba ak: 

a) vopred ''niti na účet ministerstvo vyčerpanú čast' dot;ide uvedenú v člnnku III 'I.mluvy 

vr.itane prisluknslVa. 
b) nooo$lo k čerpaniu dOfilde. 

$. Minis terstvo može UpUSll ť ou \')'m:ihania prísluknslva podľa odseku 4 písm. a) tohtn článku 

zmluvy, ak ži:adateľ Ilemoit pokračovat' v Stavbe z dôvodu bodného osobitného 7.l'etera. 

t"nak VII 
Závcrefné u5tllnovenln 

l . ZmluVII nadobúda platnosť dhom jej podpisania .I!l1lluvnymi s tfWrami II úeinnosť doom 
nasledujúcim po dnJ Jej zverejnenia v Centnllnom registri Zlllhiv vedenom Úrudum vlády 
Slovenskej republiky podľa § 470 ods. 1 Občianskeho dikonnika ... nlltlvhoosli np § $a ods. I a 4 

úkona f. 211 12000 Z. z. oslubodnom prisrupt' k inform6ciim a o zmene a doplneni niektorých 
tikonov (zákon o slobode infonnácií). 

2. Zmluvu moZno menit' oltbo dupll'ra!' len formou písomných ~islovun)'t:h dodatknv podpi»ných 
oboma zmluvnými StraIlami. Uzatvoren ie dodatku k Zlllluve sa nevyžaduje. ak dôjde k Pfediženiu 
terminu kol3udáde s tavby nhj\'lat o 3 (tri) mt:siaee. 

3. I'ráva a povinnosh neupni vene touto .I!l1llm·ou SIl budú riadi t' prisl~nYmi ust:anQ\'o:n iaml 
Občianskeho zakonn!ka a s nim súvisi~c i mi predpi~mi slovenského prnVIleho poriadku. Všelky 
spory, kton! vzniknú v ~ Livi s los t i s touto zmluvou bude rielit' prfslu~ný súd Slovenskej republiky. 



4. Zmluva je vyhoto\'emi v 7 (s iedmych) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopIsy obdrži ministerstvo, 
2 (dva) rovnopisy obdrtí žiadateľ II 2 (dva) rovnopisy obdrží KSÚ. 

5. Neplatnost" niektorého z ustanoveni zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa 
niektorc z ustano\'cni zmluvy StMe neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zavlzuju 
sa obc zmluvne strany tnkéto ustalIovenie n ahradiť iným, ktoré najviac zodpovcdá učclu II 

právnemu významu pôvodného u$tonovenia zmluvy. 
6. Zmluvne strany vyhlosuju, že sú si vcdomé všctkýeh nósledkov vyplývajúcich 7.0 zmluvy, ich 

zmluvná voľnosť nic je ničím obmedzená a Že im nic sú lnáme okolnosti, ktoré by im bránili 
platne uzavrieť zmluvu, V pripade, že taká okolnosť e,,; istuje zodpovedajú za l kodu, ktorá 
vznikne druhej zmluvnej strane na tiklade tohto vyhl:iscnia. 

7. Zmluvne strany vyhlasujú, te zmluvu si riadne pretitali, jej obsahu porozumeli a tátO plne 
zodpovedi ich skutočnej vôli , ktoní prejavil i slobodne, vátne. určite a zrozumiteľne, bez omylu, 
bez časovcho tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľ\'ek 

ps~hiekého alebo rylického nállaku. 

Dň" 11 -06- 1011 

za ministerstvo: 

... . . 
RNDr. Pell' r Mach 

av ..... S I S 

za tiadateľa : 

mC.J!/::: mmmm 
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