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Poskylovalt[j 

Z M L U V A l. OOS5-PRBl2011 
o poskytnutí dotácit na obstaranit t«hnicktj vrbn-tnosll 

uzavretá podra § 16 zákona č. 44312010 Z. z. o dotáeikh 

na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len ,,zmluva") 

medzi tými to zmluvnými stranami 

l\1inlUt rJlvo dop",vr, vj'stavby a ~gionálneho rozvoja SJO\·t n5ktJ republiky 

Sídlo: 81005 Bratislava 15, Nám. slobody 6 

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

IČO: 

DIČ: 

bankové spojenie: 

č í slo účtu : 

POI'en!lIy mi/lis/rom dopravy. vý.flovbyo regionálneho roz .... ojo SR 
v Orgoni;ačnom poriadku MinistersNa dopravy . výstavby 
a reR;Qllá/nťho rozvojo SR 

304 l 6094 

2020799209 

(ďa lej len "mini5ICl'5t\'o") 

• 
Žiadateľ; 

M U IO Krísno nad Kysucou 

Sídlo: 

Okres: 

Kraj: 

Štatutárny zástupca : 

IČO : 
bankové spojenie : 

čís lo účtu : 

(ďa lej ltn "fladale.ľ" ) 

02302 Krásno nad Kysucou. 1.1 1.1 . máia 1255 

Čadca 

.2:ilinský 

Ing. Jozef Grapa. primátor 

00314072 

Ocltia Banka Slovensko, a.s. 

0201727003/5600 

Čhi nuk I 
Predmet II Úlfl zmluvy 

Predmetom zmluvy jc poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č. 

443120 10 Z. l. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďDlej len ,,zjkon") na účel 

obstarania t«hnickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) zákona. špecifikovanej v článku II zmluvy, z 
rotpOCtOycj kapitoly miniSICTStva v rozpOCtovom roku 201 I. 
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Článok II 
Údaje o xla\'br, 

I . DolAcia sa poskytuje na výstavbu technickej vybavenosti (ďalej len ,,5l a \'bl~) podmieňujúcu 

výstavbu 24 (slovom: d\'adsať'tyri) nájomných bylOv, s nasledovnými údajmi: 

a) n:\.wv slavby: 

b) mestolobe<:: 

c) okres: 

d) čís lo sta\'ebn~ho povolenia: 

e) sUlvebné povolenic vydal: 

f) zhotovilcľ: 

g) lennin :učmip stavby: 

h) lennin dokončen i a Slavby: 

i) lennín kolaudácie stavby: 

j) oprávnené nlÍklady stavby: 

k) vlastne zdroje: 

• z toho projek love práce: 

TV k 3 x 8 b.j,· dom č. 7, 8. 9 

Krisno nad Kysucou 

20 l 0/00095.URB IIPk 

93, 94, 9512010 

O b\'Odný úrad Ž P 

Obce Zborov nad Byu ricou 

LM D, s. r,o., IČO: 36625604 
032 42 J'ribylina, č. 34 

06/2011 

0212012 

0512012 

97 300,54 E 

48670,54 E 

360,00 f 

objem prac vykonaných svojpomocne: 

2. Slavbou podľa odseku l tohto čhinku sa rozumie: 

a) verejný vodovod alebo \'OOovodná pripojka 

b\ verejná kanaliticia alebo kanalizačná pripojka, vrálane f.'isličky odpadových vôd 

cl micstna komunikácia, vratane verejného osvetlenia alebo pozdlžnyeh odstavnýt:h plôch 

Článok III 
V5'~ka dotácie 

I. Ministerstvo poskytne žiadateľovi dotáciu na účel uvedený v článku I zmluvy vo vYške 
48 630,00 E (slovom: Styridsat'oscmtisíc ~sťstotridsat' eur O eurocenlov) vrá tane DPI-I. 

2. Dotáciu uvedenú v odseku I tohto článku zmluvy nic je možné zvY~i t'. 

Článok IV 
Podmienky poskytnutia a spôsob če rpan i a dotácie 

l. Dotáciu podľa článku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrcdn!clvom mieslne prisluSného 

kraj sk~ho stavebného úradu (ďalej len " KSÚ") fonnou belhotovostm:j úhrady faktúry vystavenej 
zhotovi teľom stavby pre žiadateľa :u vykonané stavebné práce a realizovan~ dodávky (ďalej len 
,,5Ia\'e bn ~ pr' ct "). 

2. Cerpanie dotácie na slavbu je podmienene: uhradením projektových prac, ak boli siičasfou 
oprávnenýt:h nákladov stavby a vykonaných stavebných prac na slavbe z vlastných zdrojov 
žiadaleľa vo vY~ke 48670.54 f (slovom: Styridsaťo~m tisíc ksfstosedemdesial eur 54 
curocenlov) a predložením dokladu o úhrade KSÚ. 

3. Ministersh'o neumožní čerpal' dotlie iu, ak žiadateľ neuhradí čast' oprávnenýt:h nákladov stavby z 
vlastných zdrojov vo vY~ke podľa článku II zmluV)'. 

Člinuk II 
Udlje u llnM 

I. DoI6cbl SIl poskyNje na vysla\1lu technickej vybavcnosh (ď.leJ len ,.f1l'<b.M
) podmieňuJUc:u 

výsIl~'bu 24 (doVQltl: dvad$afSIyri) rd:jomn)'Ch b)10V. s nasledovnými OOaJml: 

l) nizov stavby: 

b) meslolobcc: 

c) okres: 

d) tislo 5ta\'ebn~ho povolenil: 

e) stavebné po~'olcn ie vydal : 

I) zhotov ite ľ: 

g) tennln zača t i a stavby: 

hl tcnnln tlokončenia stavby: 

il tennln kolaudk ie stavby: 

j) opri\'~ náklady stavby: 

kl vlasInt! zdroje: 

TV k 3 1: 8 b.j. - dom f. 7. 8.' 

KTisno nad Kys uCQu 

ČadU 

20 10/0009S.2188I1Pk 

93. 94, 9sn01O 

Ob" odnj úrad ŽP 

Obec Zboro\' nad B)·Sl r ltou 

LI\IU, s. r,o., IČO: 36625604 
032 42 Pribylina, l. 34 

06/2011 

OUlOn 

0512012 

97300,54 E 

48670.54 E 

- z toho pmjeklov~ práce: 360,00 IO 

objml prk vykonaných svojpollJOCrK: 

2. Sla,'bou podra odseku I tohto tlinku sa rozumie: 

a) vc:rejny vodo\'od alebo \'OOO"odnj priPOJKa 
b \ verejn! kanalidcia alebo kanalizačná pripojka, mlaoc: čističky odpadových vôd 

c) miestna komunikácia. mtanc: verejného osvetlenia alc:bo pozditnych OOslllvných plOch 

é lánok UJ 
"5'jkl dotácie 

l. Mlnisu:l'Stvo poskytne žiadat eľovi dotaciu na Úče l uvedeny v t lAnlcu J zmluvy vo vý~ke 

48 630,00 f: (slovom: Styridsot'OKlluisíc ~ťs totrids.a t ' eur O euroccntov l vmtune DPI-I. 

2, Dot~ci u uvedenú v odseku I tohto č l ánku zmluvy nic je motné zvý&i t', 

Článok IV 
POdmirnky poskylnutia a spôsob ltrpanlA dotAcle 

l. Dotác iu pod l"n tl6nku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrcdnlelvom miestne prisl u~ného 

krajského stavebncho úradu (ďalej len .. KSÚM) ronnou bel.oolOvOStnej úhmdy faktúry vy~t.ven~j 
zhotoviterom stavby pre !iadalera za vykonané stavebné pric:e , rea1izovan~ dodjvky (ďalej len 
,,JIIl'ebn" prieť·). 

2, Celpllme ootjC1C nl stavbu je podmic:nme uhnuienim projekto"ych prk. ak boh sUfufou 
oprivnenj'c:h nákladov stavby a vykonan)'Ch stavebných prk na ",.vbe z vlastnyeh zdrojOv 
ži.da ter. vo výlkc 48670.s4 f: (slovom: 'lyridsal'oscmtisic ksfstoscdc",desi:1I eur 54 
curoc:entov) I prc:dlotmim IkIkladu o úhrade KSÚ. 

l . Mlnlstc:rtwo nc:wnofnf čerpaf dot.6du. ak tiadater neuhradi tu!' CipIÍI,"nc:nýeh nékladov m\'by z 
vlutnyeh zdrojov vo výikc: podra tlinku II :mIluvy. 



4. Ak žiadateľ vykonáva stavcbné práce svojpomocne. rozsah týchto stavebných prác musí byť 

uvedený v zmluve so zhotovitcľom stavby. výska \'lllstných zdrojov podľa odseku 2 tohto č lánku 

zmluvy sa v tom prípade míži o cenu stavebných prác vykonávaných svojpomocne. Price 

vykonávane svojpomocne musia byť reali~ovane priebežne. najdlMie do vyčcrpania 90 ~. vý§ky 
dotácie. 

S. S\'ojpomocne vykonané stavebne price žiadateľ preukáže súpisom skutočne vykonaných 
sta\'cbllých prie. ktoriho sučasl'OU je zoznam osôb, mnotstvo odpracovaného času a ccna :za 
vykonané sta\'ebne pnice v príslu5nom mesiaci. Súpis svojpomocne vykonaných stavcbných prác 
overený povereným :zamestnancom žiadateľa, zhotoviteľom stavby a osobou. ktori na stavbe 
vykonáva odborný technický dozor podľa § 10 ods. l písm. c) zákona. predloži žiadateľ KSÚ do 
5. dňa mesioca na$lcdujúceho po mcsiaci, ~a ktorý SIl predkladá. 

6. Žiadater predkladá KSÚ ra~miry vystavené zhotoviteľom stavby za vykonané stavebne price po 
overeni povercným zamestnancom žiadatcľa a osobou, ktorá na stavbe vykonáva odborný 

technický d07.or podl'a § IO ods. I písm. c) zákona. Žiadater 7.odpovedá 7.a súlad faktur.'icic so 
súpisom vykonaných stavebných prác. 

7. KSÚ :rodrži sumu prcdstavujúcu IO % z celkovej vý~ky dotácic do času, kým mini$tcrstvo povolí 
jej uvoľnenie. Minister$tvo povolí uvornenie ~adržanej sumy po predloženi právoplatného 
kolaudačneho rozhodnutia k stavbe alebo ~ápisu o odondaní a prevl.atl stavby žiada t eľom. Zápis 
o odovzdani a prcnatí je možné akceptovať len v pripade, že na stavbu nebolo vydane 
samostatne stavcbne povolenic. 

8. MinisterstvO ukonči financovanie stavby najneskôr 4 (štyri) mesiace po tenníne kolaudácie 
stavby dohodnutom v článku II zmluvy. 

9. Oprávnené náklady stavby vo výške 97 )00.54 
eurocentov) SÚ záv!zné. Jednotlivé 
dohodnutých v tejto zmluve. 

položky 
€ (slovom: devllťdesiatsedcmt isic triSto eur 54 
ro~počtu Je možne zmeniť za podmienok 

IO. Ak v priebehu výstavby nastane stav. že stavebné práce me sú realizované podľa projektovej 
dokumentkie predloženej na vydanie stavebného povolenia. môže ministerstvo počas výstavby 
zastaviť ďal!ie financovanie:. Žiadateľ je: v takom prípade povinný vrátiť poskytnutú dotáciu 
vrátane úrokov vypoéitan5·ch zo 7.ákladnej úroko\'ej sadzby Európskej centrálncj banky k 

I.januáru príslu~ného kalendárneho roka (ďalej len .. prIJ lu ~tns tvo") na účet ministerstva. ktorý 
mu vopred omámi. 

ll. Ministerstvo súhlas!. aby pripadné mlcny materiálov alcbo lC1:hnických neJeni. ktorými vbk 
nedôjde k podstatne:j zme:ne: proje:ktového rie:knia, na návrh žiadateľa odsúhlasil KSÚ, pričom 
súčasťou návrhu musí byť aj súhlasné stanovisko spracovateľa projektu stavby. Takto 

odsúhlo.sená zmena nesmie zvýšiť oprávnené náklady stavby, zhor!!it' technické parametre stavby 
ajednotlivýeh konStrukčných prvkov. 

l. Žiadate!' sa wvftzuje, že 

Článok V 
ľovinno ~ti žiadatel'a 

3) v lehote do IO (desiatich) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. resp. wčatia stavby 
predloži KSÚ fotokópiu prvej strany stavebného dennika, 

b) dodržl tcrmíny výstavby dohodnuté v článku II zmluvy a dodržanie temlínu kolaudácie 
stavby preukáže právoplatným kolaudačným rOl.hodnmím, ktoré predloží ministcrstvu v 
lehote do 3 (troch) mesiacov od tennínu kolaudácie dohodnutého v č lánku II zmluvy: 

prcdížcnie termínov výstavby podľa článlcu II zmluvy pn dodržaní tcnnínu predloženia 
privoplatného kolaudačného rozhodnutia sa nepovažuje :ro poruSenie zmluvne dohodnutých 
podmienok, 

c) na financovanie sta\'ebných prac pre s!a\'bu použije vlastné zdroje. ktorými prcuká:rol 
splnenie podmienky podľa § IO ods. I písm. a) zákona. 

4. Ak fiada,eľ vykonáva suwebne pnkc s' ·ojpomocne. rozsah ,ých,o stavcbných prie musi byt' 
uvedený v %mluve so zho,ov, 'efom sl3vby, Vý$ka ,'Iastných zdrojov podr. odseku 2 tooto člinku 

%mluvy SI v tom pripade zníži o cenu .navebných prác vykonbaných svojpomocne. Práce 
vyk0n..6vaof svojpomocne musia b)1' rcalizov.mé priebd:ne, najdlMie do vyterpanla 90 % VÝJkY 
dotácie. 

5. S,'oJpomocne vykonaM stavebné práce 5adateľ prniWe 5ÔP'SDm skutotne vykonaných 
5U\'ebnýeh prác, klorého sôčasťoo je zoznam osôb. množsrvo odpracovaného času a «na u 
vykona~ stavdlné: práce v prishdnorn mesjiK'i . Sôpis svojpomocne vykonaných 5tavebných prk 
overený povereným umestnancom fiadateľa, zhOl:oviteľom stavby a osobou, ktm na .stavbe 
vykoniva odborný Icchnický dozO!' podra § IO ods, I pí5m. c) tikona. predloti tiadatcr KSÚ do 
5. dňa mesiaca nasledujúceho po mc:!Ii:aci , 7.3 k,orY sa predklad:i. 

6. žiadatcr predklndA KSÚ faktôry vr-;ta\'ene zholoviteľom stavby za vykonan~ stavebn!! práce po 
overeni povcreným zamestnancom fi:adatcľa :a osobou. ktom na stavbe vykonáva odborný 
tC1:hnický dOlOr podľa § IO ods. l písm. c) 7..ákona. žiadateľ zodpovedá u 5ôlad rpktumcic 50 
sôpisom vykonaných stavebných pnk 

7. KSÚ zadrž! sumu predstavujúcu 10 % z celkovej výSky dotácie do času. kým ministerstvo povol! 
jej uvoľnenic . Ministerstvo povoli u\'ol'nenie ZlIdržanej sumy po prcdlofcn! pro\'oplatncho 
kolaudačn!!ho rm.:hodnu, ia k stavbe alebo zápisu o odondan! a prev.ml! stavby tiadmcrom. Zápis 
o odovzdani a prcvzntí je mof né :akceptovať len v pr!pade. že na stavbu nebolo vydané 
samos'atn': stavebné povolenie. 

8. Minislerstvo ukOnč! financovanie stavby najneskôr 4 (Iryri) mesiace po terniine kolaudácic 
stavb)' dohodnutom v Chinku II zmluvy. 

9. Opri.vnen!! nAklady stavby vo ~ke 97 300,54 
euroeenlov) sú Úvlzné. Jednolliv<Í 
dohodnutých v tejto zmluve. 

položky 
€ (slovom: dev!lťdesiatsedeml islc tristo cur 54 
rozpoClU je motné zmcniť II podlmeook 

IO. Ak v pncbehu výstavby nasIInC: stav. te SIa\'cbné pnice me sú realizované podr. projektovej 
doIrumentx;e predloženej na vydanie stavebného povolell1a, môu mlnlstenh'O potu vysta\>by 
ustaviť ďallie financovanie. Žiadateľ je v takom prípade povtnný vritit' poskytnuru dotXiu 
vritane úrokov vypoCitaných zo základnej Uroko\'ej Mdlb)' Európskej centrálnej banky k 
l .janu.6ru prísluWho kalendimeho roka (ďalej len Hprisl uJenst\·o~) na účet miniSlerslva, ktorý 
mu vopltd oznámi. 

ll. MinistCfStvo súhlasi. aby prípadne zmeny materiálov alebo tcehmcl..ých riekni. ktorými vW: 
• nedôjde k podstatnej zmene projektového rieknia, M n:ivrll fiadó1tcľa odsúhlasil KSU, priČonl 

s~a.st'ou návrhu musi byl' aj súhlasne stanovisku spracovDtch projcklu stavby. T:akto 
odsúhlDscnli zmcna nesmie zvý!iť opri\'Tlené náklady stavby. 1.horiiť technické purnmctre stavby 
a Jednot livých konSlrukCných prvkov. 

l , Žiad~tcl' sa znvhuje, te 

Článo !.; V 

Povinnos ti ži ada teľa 

a) v Ichote do 10 (desiatich) pmcovných dni odo dňa účinnosti tejto zmluv)', resp. začatia stavb)' 
predlotí KSÚ fOlok6piu prvej strany stavebného denníka, 

b) dodfi! termíny výstavby dohodnuté: v článku II zmluvy a dodr1.allie tennlnu kolaudácie 
stDvby preuU,.e provoplalJlým kolaudačným rozhodnutím, klon! predlotl minislcrst\'U v 
lehote do J (troch) mC!Siaeoy od terminu kolaudácie dohodnul~ho v č"nku 11 %mluvy: 
predlženie tcnninov výstavb)' podra Clinku " zmluvy pri dodržan! tenn!nu prcdlo1ema 
privoplatného kola~čneho rozhodnutia sa nepovatuje II poruknie %mluvne dohodnutých 
podmienok. 

cJ ma rmancovame Stavebných pric pre sta\'bu použije vlastné zdroje, ktorými preuk'nd 
splnmie podmienky podr. § IO ods. I písm. aj zákona.. 

___ l i S 



d) na stavbe počas jej realizácie bude odborný technický dozor vykonávat' fyzická osoba ~ 
§ IO ods. l písm. c) zákona, 

e) dotác iu použije iba na účel uvedený v článku I zmluvy, 

n realizáciou stavby sa vytvoria podmicnky na 
bytov. 

výstavbu 24 (slovom: dvadsM'štyri) nájoOUlých 

2. Žiadate!' je povinný umožnit' zamestnancom KSÚ pristup na stavbu a pozývat' ich na kontrolné 
dni stavby. Rovnako je povinný umožniť prístup na stavbu zamestnancom ministerstva. 

3. Žiadatel' je povinný KSÚ predkladat' faktúry najneskôr 14 (štrnást') dní pred lehotou ieh 

splatnosti. V prípade nedodržania tejto lehoty ZIláša všetky následky spojené s omCŠkaním. 

4. Žiadateľ je povinný infonnoval' ministerstvo o všetkých skutočnostiach a zmenách týkajúcich sa 
zmluvy o zhotovení stavby. ktoní žiadateľ uzatvori l so zhotoviteľom stavby uvedeným v článku 

11 zmluvy. 

Čl á nok VI 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Ministerstvo je oprávnené podľa § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorSích predpisov (ďalej len .. ObČi a n sky d konník") od zmluvy odstúpiť ak; 
a) žiadateľ nedodrtí niektoní z podmienok dohodnutých v zmluve, 

b) po uzavretí tejto zmluvy sa preukáže. že žiadateľ v žiadosti o dotáciu alebo v prilohách k nej 
uviedol nesprávne alebo neuplné údaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotácie. 

2. V pripade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je žiadateľ povinný vrátit' 
douiciu vrátane príslušenstva na úcet ministerstva v termíne, ktorý mu vopred oznámi. 

3. Žiada teľ je oprávoený od zmluvyodstupit' iba ak: 

a) vopred vráti na účet ministerstva vyčerpanú časť dotácie uvedenu v článku '" zmluvy vrátane 
príslušenstva. 

b) nedošlo k čerpaniu dotácie. 
4. Ministerstvo môže upustiť od vymáhania prisluknstva podľa odseku 3 písm. a) tohto článku 

zmluvy, ak žiadateľ nemôže pokračovať vo výstavbe z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

L 

Čl ánok VII 

Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobuda platnosť dňom Jej podpísania zmluvnými stranami a účinnost' dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky podľa § 47a ods. I Občianskeho zákonníka v nadvä7.J1osti na § 5a ods. l a 4 
zákona č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií). 
2. Zmluvu možno meniť alebo dopíňat' len fonnou písomných číslovaných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyžaduje, ak dôjde k predíženiu 
termínu kolaudácie stavby najviac o 3 (tri) mesiace. 

3 Práva a povinnosti neupravené louto zmluvou sa budú ríadiť 

Občianskeho zákonníka a s nim súvisiacimi predpismi slovenského 
prisluSnými ustanoveniami 

právneho poriadku. Všetky 
spory. ktoré vznilrnú v súvislosti s touto zmluvou bude rie!lil' príslušný súd Slovenskej republiky. 

4. Zmluva je vyhotovená v 7 (siedmych) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy obdrií ministerstvo, 
2 (dva) rovnopisy obdrží žiad 3leľ a 2 (dva) rovnopisy obdrži KSÚ. 

5. Nepla t nosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanoveni. Ak sa 
niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú 
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktore najviac zodpovedá účelu a 
právnemu významu pôvodného ustanovenia zmluvy . 
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d) na stavbe počas jej realizácie bude odborný technický dozor vykonávat' fyzick.i osoba po! 
§ IO ods. I písm. cl zákona, 

e) dotác iu poutije iba na účel uvedený v článku I zmluvy, 
t) realizaciou stavby sa vytvoria podmicnky na výstavbu 24 (slovom: dvadsaťštyri) nájomných 

bytov. 

2. Žiadateľ je povinný umotniť zamestnancom KSÚ pristup na stavbu a pozýval' ich na kontrolné 
dn i stavby. Rovnako je povinný umožniť prístup na stavbu zamestnancom ministerstva. 

3. Žiadatel' je povinný KSÚ predkladat' faktúry najneskôr 14 (~tmást') dní pred lehotou ich 
splamosti. V prípade nedodržania tej to lehoty znáša všetky následky spojené s omc~kaním. 

4. Žiadatel' je povinný infomtovať ministerstvo o všetkých skutočnostiach a zmenách týkajúcicb sa 

zmluvy o zhotovení stavby, ktorú žiadateľ uzatvori l so zhotovitel'om stavby uvedeným v článku 

II zmluvy. 

Článok VI 
Odstúpenie od zmluvy 

l. Ministerstvo je oprávnené podľa § 48 zákona Č. 40/ 1964 Zb. Občianskebo zákonnika v zneni 
neskorSích predpisov (ďalej len .. ObČi a n sky zákonník") od zmluvy odstúpiť ak: 
a) žiadateľ nedodrží niek torú z podmienok dohodnutých v zmluve, 

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukilc. že žiadateľ v žiadosti o dotáciu alebo v prílohách k nej 
uviedol nespr.ivne alebo neuplné údaje. ktoré bol i rozhodné pre priznanie dotácie. 

2. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo struny ministerstva, je žiadateľ povinný vrátiť 

dotáciu vr.itane príslušenstva Im účet ministerstV3 v termine, ktorý mu vopred oznámi. 
3. Žiadateľ je oprávnený od zmluvy odstúpit' iba ak: 

a) vopred vráti na účet ministerstva vyčerpanú časť dotácie uvedenú v článku III zmluvy vrá tane 

prís lušenstva. 
b) nedošlo k čerpaniu dotácie. 

4. Ministerstvo môže upustit' od vymáhania príslu~enstva pod!"a odseku ] pism. a) tohto článku 

zmluvy, ak tiadateľ nemôže pokr.Jčovať vo výstavbe z dôvodu bodm:ho osobitneho zreteľa. 

I. 

Článok VII 
Z{iwrl.'čn f ustllnovl.'ni ll 

Zmluva nadobúda platnosť dnom Jej podpisania zmluvnými stranami a účinnosť dňolll 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmluv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. I Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § Sa ods. I a 4 
zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom pristupe k inConnoicioim a o 7.mene II doplneni niektorých 
zákonov (zjkon o slobode infonnácií). 

2. Zmluvu možno meniť alebo dopíňať len formou písomných čislovaných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevytaduje, ak dôjde k predíženiu 

3. 
termínu kolaudácie stavby najviac o 3 (tri) mesiace. 
Práva II povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadit' 
Občianskeho zákonnika II s nim súvisiacimi predpismi slovenského 

prisJuSnými ustanoveniami 

právneho poriadku. V!letky 
spory, ktoré v:aJiknú v súvislosti s toul0 zmluvou bude riešiť prislu~ný súd Slovenskej republiky. 

4. Zmluva je vyhotovená v 7 (siedmych) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy obddi ministerstvo, 
2 (dva) rovnopisy obdrži žiadateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrži KSÚ. 

5. Neplatnost' niektorébo z ustanovení zmluvy nemá vplyv na p l a tnosť ostatných ustanoveni. Ak sa 
niektoré 7. ustanoveni zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s pnivnymi predpismi. zaväzujú 
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá účelu a 
právnemu významu p6vodného ustanovenia zmluvy . 
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6. Zmluvné strany vyhlasuju. že su si vedomé všctkých následkov vyplývajúcich ZO zmluvy. ich 
zmluvnp voľnOSI" nie je ničim obmedzena a '.e im nie su známe okolnosti. l(lori! by im bránili 
platne uZllvri eť zmluvu. V pripade, že taka okolnost' existuje zodp(wedaju ZlI ~kodu, ktor.!. 
vznikne druhej zmluvnej stl1lne na základe tooto vyhlásenia. 

7. Zmluvné strany vyhlasuju, že zmluvu si riadne prditali. jej obsahu poro7.Umeli a táto plne 
zodpovedá ich skUl očnej v6li, ktoru prejavili slobodne, vážne. určite a zrozumiteľne. bez omylu. 
bez časového tlaku alebo za jednostranne nap3dne nevýhodných podmienok. bez akéhokof\'ek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

11 -06- 1011 
Dň a: .................................. . 

Za mjnisterstyo : Za žjadatc!"a: 

( -;) -/.t 
..................... ;.t. ..... L. .................................. . .................... .... ............................................ . 

OtraNI S I S 
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