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~ ...... "" a .. .... '.::.~~ ........ podl'a ustanovení zákona č. 60712003 z.z o Štá tnom fonde roz\'oja byvania 

\' znení neskorších prcdpiso\' II § 497 a nasl. zákona č . 51311991 Zb. - Obchodného 
zákonn íka v znení neskoršich predpiso\'. 

Čis lo z mlu vy: 502130512 011 poo 

Zmluvné slran\' : 

Veritel': 
Názov: Štátny fond rozvoja bývania 
Miesto sídla : 
Zastlipen)': 

lto, 

Lamačská cesta č .8 , 833 04 Bratislava 37 
Ing. Ľubomírom 8 o š a n s k y m, 
riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania 
31749542 

Telefónne č ís l o: 

Email: 
Internetová adresa : 
(ďalej lcn veri t e ľ) 

DJi ník: 
Názov právnickej osoby: 
So sídlom: 
Zastúpenú: 

Mesto Krásno nad Kysucou 
I. mája 1255 023 02 Krásno nad Kysucou 
Ing. Joze f Grapa. primátor mes'" 

Oprá\'ncn)' konať \. zmluvných \'cciac h: Ing. Jozef Orapa 
ICO: 003 14072 
(ďalej len dlžník) 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí zm luvy o poskytnutí podpory vo forme úveru (ďalej 
len " úverová zmluva") podl'a ustanoveni zákona Č . 60712003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v znení neskorších predpisov (ďalej len .,zákon o ŠFRB") za niH ie uvedených 
podmienok: 

~j' š ka úveru: 
Uéel poskytnutia úveru: 
Kód účelu : , 

C la nok I. 
Zá kladn é podmienky 

829800,00 € 
Vj'stavba nájomného bytu 
U613 

Uroko\'á sadzb:l: l % p,a. 
Lehota splatnosti: 30 rokov odo dňa otvorenia uč lu v banke 
Názo\' stln 'by : Nájomn)' bytov)' dom - 24 b.j . f BD č.7. 8. 9 / 
Miesto stavby: Krilsno nad Kysucou 
Stavebné po\'olenie vyd a né dňa : 5.2.20 10.5.2.2010.5.2 .20 10 
Ký m: O bec Zborov nad Bystricou 
Pod číslom : 931201 0. 94/20 l O. 95/20 10 
]>rávoplatnost': 8.2 .20 10.8.2.20 10, 8.2.2010 
Okres I kód okres u, kde sa stavba realizuje: Čadca! 502 
Sta\'ebnj' dozor (meno, číslo oprávnenia): Ing. Milan Macek, 04441 ' 10-2 1-23-3 1-32 ' 
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=;~., . .;!:.~'':'''':''--:':=._ Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru 
.. Ju .... ,'" u ...... ::.~~ .• ... a podl'a ustanovení zákonn č . 60712003 z.z o Štátnom fonde rozl'oja bj'vania 

v znení neskorších predpisov II § 497 II nasl. zákona č. 51311991 Zb.· Obchodného 
zákonníka l' znení neskorších predpisov. 

tíslo z mluvy: 502/30512011 poo 

Zmluvné stranv : 

Veritel': 
Názov: Štátny fond rozvoja bývania 
Miesfo sídla : 
Zastul)enj': 

lto, 

Lamačská cesta č.8 , 833 04 Bratislava 37 
Ing. Ľubomírom B o š a n s k Ý m, 
riadi tel'om Státneho fondu rozvoja bývania 
3 1749542 

Telefónne č í s l o: 

Email: 
Internetová adresa: 
(ďalej lcn vcriter) 

Dliník: 
Názov právnickej oso by: 
So sídlom: 
Zastúpená: 

Mesto Krásno nad Kysucou 
I. maja 1255 023 02 Krásno nad Kysucou 
Ing. Jozef Grapa. primátor mesta 

Oprávnen)' konať v zmluvnj'ch veciach : Ing. Joze f Grapa 
ICO: 003 14072 
(ďalej len dlžník) 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí zm luvy o poskytnuti podpory vo forme úveru (ďalej 
len .,úverová zmluva") podl'a ustanoveni zákona Č. 60712003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v zneni neskorších predpisov (ďalej len .. zákon o ŠF RB") za nižšie uvedených 
podmienok: 

Vj'ška úveru: , 
Uéel poskytnutia úveru: 
Kód účelII : , 

Článok I. 
Zá kladné podmienky 

829800,00 € 
Vj'stavbu nájomnčho bytu 
U613 

Uroková sadzba : 1 % p.o, 
Lehota splatnosti: 30 rokov odo dňa otvorenia úč tu v banke 
Názov shn 'by : Nájomn)' bytov)' dom· 24 bj. 1 BD č.7. 8. 9 / 
Miesto s tavby: Krilsno nad Kysucou 
Stanbnč po\'olenie v)'dané dňa : 5.2.20 10, 5.2.2010.5.2.2010 
Kým: Obec Zborov nad Bystricou 
Pod číslom : 9312010, 94/20 l O. 95/2010 
I'rá\'oplatn ost': 8.2.2010.8.2.2010,8.2.2010 
Okres I kód okres u, kde sa stal'ba realizuje: Čadca! 502 
Slal'ebnj' dozor (meno. čislo oprávnenia): Ing. Milan Macek. 04441·10·21·23·31·32* 



Článok II. 
Pred met úverovej zmluvy 

2.1. Predmetom úverovej zmluvy je poskytnutie podpory vo forme úveru na výstavbu 
nájomných bytov podl'a projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní 
podľa zákona o ŠFRB a § 497 a nasl. zákona číslo 51311991 Zb. - Obchodného 
zákonníka v znení neskodíeh predpisov /d'alej len "ObZ" /. a to na základe žiadosti 
dlžníka č. JOS/Ži2011 zo dňa 2.2.2011 a overenej Mestským úradom v Cadci. 

Článok III. 
Povinnosti veritel'a 

3.1. Na základe úverovej zmluv)' sa veritel' zaväzuje poskytnút' dlžníkovi úver do výšky 
uvedenej v Základných podmienkach uvedených v článku l. tejto úverovej zmluvy 
(ďalej len "základné podmienky") spôsobom uvedeným v tejto úverovej zmluve. 

3.2. Veriteľ sa zaväzuje poskytnút' úver v súlade s ustanoveniami zákona o ŠFRB ako aj 
v súlade s ustanoveniam i ostatných nadväzujúcich právnych predpisov, a to 
prostrednietvom banky, ktorá bude spravovať účet k poskytnutému úveru. 

3.3. Veriteľ sa zaväzuje zabezpečit otvorenie účtu v prospech dlžníka, najneskôr do 45 dní 
odo dňa zverejnenia úverovej zmluvy (www.sfrb. sk) a po doručení požadovaných 
dokladov k zabezpečeniu úveru zo strany dlžníka v pobočke banky, ktorá bude 
spravovať účet k poskytnutému úveru. 

3.4. Veriteľ sa zaväzuje po otvorení účtu v banke túto skutočnost' bezodkladne oznámit' 
dlžníkovi. 

Článok IV. 
Čerpanie poskytnutých prostriedkov úveru 

4.1 . Dlžník je oprávnený čerpať úverové prostriedky z bankového účtu, ktorý mu v zmysle 
článku III. úverovej zmluvy zriadi veriteľ. 

4.2. Pri čerpani prostriedkov z účtu vedeného v banke je dlžník povinný predložiť faktúru 
spolu so súpisom vykonan)'ch prac, alebo dodávok. V prípade, ak faktúra obsahuje 
viac strán, musí byť každá strana podpísaná, a to vrátane príloh k faktúre. 

4.3. Pri predkladaní faktúry banke za účelom čerpan ia prostriedkov z účtu, je dlžník 
povinný ju opatril' podpisom osoby oprávnenej na podpisovanie faktúr v mene dlžníka 
(ďalej [en "oprávnená osoba") a podpisom príslušného pracovníka krajského 
stavebného úradu. Každú zmenu oprávnenej osoby, je dlžník povi nný oznámit' 
veriteľovi, banke a príslušnému krajskému stavebnému úradu do 3 pracovných dní odo 
dňa zmeny s predložením dokladov, ktoré potvrdzujú takúto zmenu. Dlžník berie na 
vedomie, že nesplnenie tejto povinnosti sa bude považovat' za úmyselné zamlčovanie 
a zakladá to právo vcritcl'ajednostranne odstúpiť od úverovej zmluvy. 

4.4. Faktúra musí spíňat' všetky náležitosti vecného a fonnálneho charakteru, a to v súlade 
so zákonom č. 22212004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
(de najmä o identifikačné údaje dlžníkalzhotovitel'aldodávateľa, názov a miesto 
stavby, druh práce alebo dodávok s vyznačením množstva a jednotkovej ceny. Dlžník 
môže predložiť faktúru vystavenú aj mimo uzemia SR, za predpokladu, že táto 
obsahuje všetky povinné údaje požadované zákonmi SR a je písomne úradne overená 
súdnym znalcom - preklada teľom slovenského jazyka z príslušného oboru. 
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Článok II. 
Predmet úvero\'ej zm luvy 

2.1. Predmetom úverovej zmluvy je poskytnutie podpor)' vo fonne úveru na výstavbu 
nájomných bytov podľa projektovej dokumentácie schválenej v s tavebnom konaní 
podľa zákona o SFRB a § 497 a nasl. zákona číslo 513/ 1991 Zb. - Obchodného 
zákonníka v znení neskoriích predpisov /ďalej len .. ObZ·' /, a to na základe žiadosti 
dlžníka č . 305/2120 11 zo dňa 2.2.2011 a overenej Mestským úradom v Cadci. 

Článok IU 
Povinnosti vuitcl'a 

3.1. Na základe úverovej zmluvy sa veriteľ zaväzuje poskytnúť dlžníkovi úver do vý~ky 
uvedenej v Základných podmienkach uvedených v článku l. tejto úverovej zmluvy 
(ďalej len "základné podmicnky") spôsobom uvedeným v tejto úverovej zmluve. 

3.2. Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť úver v súlade s ustanoveniami zákona o Sr-RB ako aj 
v súlade s ustanoveniami ostatných nadväzujúcich právnych predpisov, a to 
prostredníctvom banky, ktorá bude spravovať účet k poskytnutému úveru. 

3.3. Veri teľ sa zavfizuje zabezpečiť otvorenic účtu v prospech dl žníka, najneskôr do 45 dni 
odo dňa zverejnenia úverovej zml uvy (ww·w.sfrb .sk) a po doručeni pot .. adovan)'ch 
dokladov k zabezpečeniu úveru zo strany dlžníka v pobočke banky, ktorá bude 
spravovať (Ičet k poskytnutému úveru. 

J.4. Veríteľ sa zaväzuje po otvorení účtu v banke túlo skutočnosť bezodkladne oznámiť 
dltnikoví . 

• 
C lá nok IV. 

Čcrpanie poskytnutých prostriedkov ú\'eru 

4.1. Dlžník je oprávnený čerpať úverové prostriedky z bankového úč tu. ktorý mu v zmysle 
článku III. úverovej 7 .. m luvy zriadi veriteľ. 

4.2. Pri čerpani prostriedkov z účtu vedeného v banke je dlžník povinný predložil' faktúru 
spolu so súpisom vykonaných prác, alebo dodávok. V pripade, ak faktúra obsahuje 
viac s trán, musí byt' každá strana podpísaná, a to vrátane priloh k faktúre. 

4.J. Pri predkladani fak túry banke za účelom čerpania prostriedkov z úč t u, je dlžnik 
povinný ju oputri t' podpisom osoby oprávnenej na podpisovanie faktúr v mene dl žníka 
(ďalej len "oprávnená osoba") a podpisom prisluSného pracovni ka krajského 
stavebného (mld u. Každú zmenu oprávnenej osoby, j e dlžnik povi nný oznámiť 

veri teľovi. banke a prislu~nému krajskému stavebnému úradu do 3 pracovných dní odo 
dľ\a zmeny s predložením dokladov, ktoré potvrdzujú takúto zmenu. Dlžn ík berie na 
vedomie, že nespincnie tejto povinnosti sa bude považovať za úmyselné zamlčovanie 
a zakl adá to právo veriteľa jednostranne odstúpiť od úverovej zm luvy. 

4.4. Faktltl"'J musi spiňat' vSetky náleži tosti vecného a fomlálneho charakteru. a IO v súlade 
so zákonom č. 22212004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoriích predpisov. 
Ide najm:t o i dentifikačné údaje dlžníka/zhotoviteľa/dodávateľa, názov a miesto 
stavby. dmh práce alcbo dodávok s vyznačením množstva a jednotkovej ceny. Dlžník 
môže predložil' faktúru vystavenú aj mimo územia SR. za predpok ladu, že táto 
obsahuje vSetky povinné údaje požadované zitkonmi SR ajc písomne úradne overená 
súdnym znalcom - prekladateľom slovenského jazyka z pris luSného oboru. 
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4.5. V prípade, ak je zmluvne so 7..hotoviterom stavby dohodnuté platenie preddavkami, 
prostriedky na poskytnutie preddavku je možné čerpal' z úveru [en za predpokladu 
splnenia nasledovných kumulativnych podmienok: 

a) Dlžník je pri čerpani úverových prostriedkov na poskytnutie preddavku povinný 
predložit' zálohovú faktúru, ktora musí obsahovat' presnú špecifikáciu prác, 
materiálov, tovarov, služieb, ktoré budú z preddavkov hradené. 

b) Výška žiadneho preddavku nesmie prekročiť 20 % z hodnoty poskytnutého úveru . 
Ďal ší preddavok je možné poskytnú( až po presnom vyúčtovaní predchádzajúceho 
preddavku. Celkový rámee posk)1nut)'ch úverových prostriedkov použitých na 
poskytnutie preddavku nesmie presiahnut' v úhrne 50 % z hodnoty poskytnutého 
• uveru. 

c) Dlžník je povinný pred ložif banke a príslu.šnému krajskému stavebnému úradu do 
troch mesiacov od vystavenia zálohovej faktúry, na základe ktorej sa čerpali 

preddavky, faktúru v súlade s článkom IV., bod 4.4. úverovej zmluvy. 
4.6. Čerpanie úverových prostriedkov dlžníkom z účtu v banke môže byt' pozastavené 

najmä v naslcdujúcich prípadoch: 
a) v prípade prekročenia stanovenej lehoty čerpania poskytnutýc h prostriedkov, 
b) v prípade, ak veritel' zisti, žc dlžnik poskytnuté prostriedky úvcru použil na iný účel 

ako je dohodnuté v tejto úverovej zmluve, 
c) v prípade, že dlžník nebude riadne a včas splácal' splátky poskytnutého úveru 

v dohodnutých tennínoch a v dohodnutej \')'ške, 
d) v prípade, ak veriteľ na základe skutočností uvedených v tejto úverovej zmluve 

využije svoje právo na odstúpenie od úverovej zmluvy. 
4.7. Lehota výstavby sa v zmysle tejto zmluvy stanovuje na max. 24 mesiacov, pričom 

začína plynúl' dňom otvorenia účtu v banke v zmysle článku II I. tejto úverovej 
zmluvy. 

4.8. Dlžník je oprávnený čerpať prostriedky úveru počas celej doby plynutia lehoty 
výstavby podľa predchádzaj úceho bodu tohto č lánku , ntljneskôr však do 3 mesiacov 
odo dňa uplynutia tejto lehoty, a to po predložení faktúr jednoznačne súvisiacich 
s účelom poskytnutého úveru. 

4.9. V prípade, že d lžník skolauduje v lehote do 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu. je 
oprávnen)' vyčerpat' prostriedky úveru najneskôr do 3 mesiacov odo dňa 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, a to po predlo7..cní fak túr jednoznačne 
súvisiacich s úče lom poskytnutého uveru. 

4.10. Dlžník berie na vedom ie, že úver je poskytnutý z prostriedkov rozpočtu Slovenskej 
republiky, je určený účelovo a dlžník akceptuje skutočnosť, že pri jeho správe 7.0 

strany veritel'a je uplatnený rdim týkajúci sa správy majetku Státu (zákon Č. 278/ 1993 
Z.z. o správe majetku Státu v znení neskorších predpisov, zákon Č . 52312004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verej nej správy v znení neskorších predpisov apod.). 
Dlžník berie na vcdomie, že je povinný uspokoji t' svoj záväzok voč i veri tcľovi 

prednostne, po uspokojení t}'ch pohľadávok, ktoré ustanovuje zákon Č. 9911963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

4.11. Veri teľ nezodpovedá za prípadné škody, ako sú napr. úroky z omeškania, zmluvné 
pokuty alebo iné sankcie, ktoré vzniknú dlžníkovi z titulu akéhokol'vek dôvodu. 
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4.5. V pripade, ak je zmluvne so 7JJotovi tcrom stavby dohodnuté platenie preddavkami, 
prostriedky na poskytnutie preddavku je možné čerpať z úveru ten za predpokladu 
splnenia nasledovných kumulatívnych podmienok: 

a) Dlžník je pri čerpani úverových prostriedkov na poskytnutie preddavku povinný 
pred ložiť zálohovú faktúru , ktorá musí obsahovať presnú špecifi káciu prác, 
materiálov, tovarov, s lužieb. ktoré budú z preddavkov hradené. 

b) Výška žiadneho preddavku nesmie prekročiť 20 % z hodnoty poskytnutého úveru. 
Ďalši preddavok je možne poskytnúť až po prcsnom vyúčtovaní predchádzajúceho 
preddavku. Celkový rámec posk)1nut)'ch úverových pros triedkov použitých na 
poskytnutie preddavku nesmie presiahnuť v úhrne 50 % z hodnoty poskytnutého 
• uveru. 

c) Dlžnik je povinný predložiť banke a prislu.šnému kraj skemu stavebnému úradu do 
troch mesiacov od vystavenia zálohovej faktúry, na 7.ilklade ktorej sa čerpa li 

preddavky, faktúru v súlade s článkom IV ., bod 4.4 . úverovej zmluvy. 
4.6. Čerpanie úverových prostriedkov dlžníkom z účtu v banke môže byť pozastavené 

najmä v nasledujúcich prípadoch: 
ll) v prípade prekročenia stanovenej lehoty čerpania poskytnutýc h prostriedkov, 
b) v prípade, ak veriteť zistí, žc dlžník poskytnuté pros triedky úveru použil na iný účeJ 

ako je dohodnuté v tejto úverovej zmluve, 
c) v prípade, že dlžník nebude riadne a včas splúeať splátky poskytnutého úveru 

v dohodnutých termínoch a v dohodnutej v)'.ške, 
d) v prípade, ak veri teľ na základe skutočnosti uvedených v tejto úverovej zmluve 

využije svoje právo na odsnipenie od úverovej zmluvy. 
4.7. Lehota výstavby sa v zmysle tejto zmluvy stanovuje na max . 24 mesiacov, pričom 

začina plynúť dňom otvorenia účtu v banke v zmysle článku II I. tejto úverovej 
zmluvy. 

4.8. Dlžník je oprá.vnený čerpať prostriedky úveru počas celej doby plynutia lehoty 
výstavby podľa predchádzaj úceho bodu tohto č l ánku , najneskôr v.šak do 3 mesiacov 
odo dňa uplynutia tej to lehoty, a to po predložení fak túr jednoznačne súvisiacich 
s účelom poskytnutého úveru. 

4.9. V prípade, že d lžník skolauduje v lehote do 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu, je 
oprávnený vyčerpať prostriedky úveru najneskôr do 3 mcsiacov odo dňa 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, a to po predložení fa ktúr jednoznačne 
súvisiacich s úče lom poskytnutého úveru. 

4.10. Dlžník berie na vedomie, že ú\'cr je poskytnutý z prostriedkov rozpočtu Slovenskej 
republiky, je určený účelovo a dlžník akceptuje sku točnos!", že pri jeho správe zo 
strany veriteľa je uplatnený rcžim t)'kajúci sa správy majetku ~Iátu (zákon č . 278/1993 
Z.z. o správc majetku štáItl v zneni neskorších predpisov. zákon Č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verej nej správy v zneni neskorších predpisov apod.). 
Dl žník berie na vedomie, že je povinný uspokojil" svoj záväzok voč i veri teľovi 

prednostne, po uspokojení tých pohľadávok , ktoré ustanovuje zákon č. 99/1963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok v znení neskorliích predpisov. 

4. 11. Veri teľ nezodpovedá za prípadné škody, ako sú nllpr. úroky z omeškania. zmluvné 
pokuty alebo ine sankcie. ktoré vzniknú dlžníkovi z titulu lI kchokoľvek dôvodu. 

l 



Článok V. 
Splácanie úveru. 

5.1. Dlžník sa zaväzuje splatil' veriteľovi uver (členený na istinu a urok z úveru) na účet 
v banke. číslo ktorého veriteľ oznámi písomne dlžníkovi bezodkladne po otvorení účtu 
v banke. Dlžník sa súčasne zaväzuje, že dlh, ktorý sa skladá z istiny, úroku z úveru 
ako aj z prípadných sankcií vyplývajúcich z porušenia tejto uverovej zmluvy, bude 
splácať pravidelnými mesačnými splátkami a to tak, že platba bude vykonaná vždy do 
15. kalendárneho dňa v mesiaci počas celej lehoty splatnosti uveru. V prípade, že 
splátka uveru nebude k tomuto dňu pripísaná na účet , bude oneskorená platba úročená 
urokom z omdkania. Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo 
jeho časti, je povinn}' platit' z nezaplatenej sumy úroky z omešknnia vo výške 
aklUálnej, oficiálne zverejnenej zák ladnej urokovej sadzby ECB (Európskej centrálnej 
banky) zvýšcnej o 8 percentuálnych bodov v súlade s Nnrindením Vlády SR č. 

58612008, ktorým sa zmenilo a doplnilo Nariadenie Vlády Č. 8711995. 
5.2. Prvá nž 359 (predposledná) splátka úveru je \'yčislená vo výške 2 668,96 €. 

To vSetko za predpokladu riadneho a včasného splácania poskytnutého lIveru. 
5.3. Prvú splátku je dlžník povinný uhradit' do IS. dňa v mesiaci nasledujúcom po dn i 

otvorenia úč tu v banke v zmysle článku III. uverovej zmluvy. Dlžník berie na 
vedomie, že úročenie úveruje bankou účtované dňom otvorenia účtu v banke. 

5.4. Posledná splátka predstavuje zostatok d lhu ajej výsku je veriteľ dlžníkovi povinný 
oznámit' bezprostredne po uhradení predposlednej splátky zo strany dlžníka. 

5.5. Ak dlžník nemôže riadne a včas splácať úver z akéhokoľvek dôvodu, je povinný bez 
zbytočného odkladu túto skutočnosť oznám iť veriteľovi a v kópií banke. ktorá 
poskytla bankovu záruku. 

5.6. V prípade, ak dlžník preukáže dočasnú neschopnos!' a nemožnost' splácania úvcru 
z akéhokoľvek dôvodu, a osobitne písomne požiada veriteľa o odklad splátok alebo 
splátkový kalendár, môže veriteľ U7..avrieľ s dlžníkom dohodu o vyrovnaní d lhu resp. 
dohodu o odklade splátok. 

5.7. Prevod práv a povinností dlžníka na tretiu osobu ako aj pristúpenie k dlhu je možné 
len v prípadoch hodných osobitného zreteľa, na základe odôvodnenej písomnej 
žiadosti dlžníka a na základe písomného súhlasu veriteľa. Na udelenie súhlasu nie je 
právny nárok. 

Člá n ok VI. 
Po\'innosti dlžníka 

Dlžník je povinný okrem všeobecných povinnosti pri realizácii stavby voči vcri teľovi plnil" 
predovšetkým ticto povi nnosti: 

6.1. Dlžník sa zaväzuje použiť úver výlučne na účcl uvedený v základných podmienkach. 
6.2 . Vykonat' realizáciu stavby v súlade s právoplatn}'m stavebným povolením, schválenou 

proj ektovou dokumentáciou overenou územne príslušným stavebným uradom 
II schváleným rozpočtom. 

6.3. Z poskytnutých prostriedkov úveru hradit' len také práce, materiály, tovary a služby, 
ktoré su obsiahnuté, skutočne vykonané, prevedené a dodané v súlade so zmluvou so 
zho tovi teľom a schváleným rozpočtom. 

6.4 . Cinnost" stavebného dozoru a oprávnenej osoby si dlžník zabezpetí snm, na "lastné 
náklady a riziko. 
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tlánok V. 
Splácanie ú\'eru. 

5.1. Dlžník sa zaväzuje splatit' veriteľovi uver (č lenený na istinu a urok z úveru) na účet 
v banke. číslo ktorého veriteľ oznámi písomne dlžníkovi bezodkladne po otvorení účtu 
v banke. Dlžník sa súčasne zaväzuje, že dlh, ktorý sa skladá z istiny, uroku z uvcru 
ako aj z prípadných sankcií vyplyvajúcich z poruknia tejto úverovej zmluvy, bude 
splácal' pravidelnými mesačnými splátkami a to tak, '..e platba bude vykonaná vždy do 
15. kalendárneho dňa v mesiaci počas celej Ichoty splatnosti Uvcru. V prípade. že 
splátka uveru nebude k tom uto dňu pripísaná na účct , bude oneskorená platba úročená 
úrokom z omdkania. Ak je dlžník v ome~kani so splnením peňažného záväzku alebo 
jeho časti. je povinný plati t' z nezaplatenej sumy úroky z omel:kani a vo výl:ke 
aklUálnej, oficiálne zverejnenej základnej úrokovej sadzby ECB (Európskej centrál nej 
banky) zv)'knej o 8 percentuálnych bodov v súlade s Nariadením Vlády SR č . 

58612008, ktorým sa zmenilo a doplnilo Nariadenie Vlády Č. 8711995. 
5.2. Prvá až 359 (predposledná) splátka úveru je \'yčislená vo výSke 2 668,96 €. 

To vSetko za predpokladu riadneho a včasnébo splácania poskytnutého úveru. 
5.3. Prvú splátku je dlžník povinný uhradiť do IS. dna v mesiaci nasled ujúcom po dni 

otvorenia účtu v banke v zmysle článku III. úverovej zmluvy . Dl žník berie nn 
vedomie. že úročenie úveruje bankou účtované dňom otvorenia účtu v banke. 

5.4. Posledná splátka predstavuje zostatok dlhu a jej výšku je veriter dlžníkovi povinný 
oznámit' bezprostredne po uhradení predposlednej splátky zo s trany dlžníka. 

5.5. Ak. dlžník nemôže riadne a včas splácal' úver z akéhokoľvek dôvodu, je povinný bez 
zbytočného odkladu túto skutočnost" oznám it' veriteJ'ovi a v kópií banke. ktorá 
poskytla bankovu záruku . 

5.6. V prípade. ak dlžník preukáže dOČasnú neschopnos!" II nemožnos!" splácania úveru 
z akéhokoľvek dôvodu, II osobitne písomne požiada veri tera o odklad splátok alebo 
splátkový kalendár, môže veriteľ U7..avriet' s dlžníkom dohodu o vyrovnaní dlhu resp. 
dohodu o odklade splátok. 

5.7. Prevod prá" a povinností dlžníka na tre tiu osobu ako aj pri stúpenie k dlhu je možné 
Icn v prípadoch hodných osobitného zrete ra, na zák lade odôvodnenej písomnej 
žiadosti dlžníka a na základe písomného súhlasu verit eľa. Na udelenie súhlasu nie je 
právny nárok. 

Článok VI. 
ľO\'innosti dlžníka 

Dlžník je povinný okrem všeobecných povinností pri realizácii stavby voči verilel'ovi plni!" 
predovšetkým tieto povinnosti: 

6. 1. Dlžník sa zavtlzuje použit' uver výlučne na učel uvedený v základných podmienkach. 
6.2. Vykonal' realizáciu stavby v súlade s prá"oplatn)'m stavebným povolením, schválenou 

proj ektovou dokumcntáciou overenou územne prislušn)'lTI stavebným uradom 
a schválen)'m rozpočtom . 

6.3. Z poskytnut)'ch prostriedkov úveru hradit' Jen také práce, materiály, tovary a s lužby, 
ktore sú obsiahnuté. skutočne ' 'Ykollané, prevedené a dodané" súlade so zmluvou so 
zho tovi teľom a schváleným rozpočtom. 

6.4. Činnos t' stavebného dozoru a oprávnenej osoby si dlžník zabezpeči snm, na \' Iastne 
náklady a riziko. 
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6.5. Dlžník je povinný umožniť kontrolu stavby v súlade so zákonom o ~FRB počas 
platnosti úvcro\'ej zmluvy. 

6.6. Overenú kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia je dlžník povinný doručil' na 
vlastné náklady a nebezpečens tvo veriteľovi a príslušnému krajskému stavebnému 
úradu do 14 pracovných dní odo dita nadobudnutia jeho právoplatnosti . 

6.7. Dlžník nesmie jednotlivé byty v bytovom dome odpredal' a to ani jednotlivo, ani celý 
bytov}' dom a zároveň musí zachoval' nájomný charakter bytov v bytovom dome 
naj menej ]0 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

6.8. Zmluvy s užívateľmi bytov si dlžník uzavrie na základe vlastn}'ch kritéri í a podm ienok 
sám a to tak, aby tieto boli v súlade so všeobecne zav!l.znými právnymi predpismi. 

6.9. Dlžník je povinný vopred písomne požiadat' veritel"a o kaj..dú zmenu, ktorá by sa mala 
týkať zmeny právoplatného stavebného povolenia, resp. oznámenia k ohláseniu 
stavcbných úprav, schválenej projektovej dokumentácie overenej územne príslušným 
stavebným úradom a schváleného rozpočtu , 

6.10. Všetky rozhodujúce zmeny, ktoré sa t}'kajú dlžníka (napr. zmena sídla, a pod.), je 
dlžník povinný oznám it' verite l"ovi bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade znáSa 
škodu, ktorá dlžníkovi vznikne v suvislosti s nesplnením tejto povinnosti. 

6, 11 . Dlžník je povinný v lehote do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva 
v prospech dlžníka k nehnutel"nosti, na v}'slavbu ktorej mu bol poskytnutý úver, 
doručit' veriteľovi výpis z lis tu vlastníctva. 

6. 12. V prípade realizácie výkonu záložného práva je dlžník povinný uhradiť veriteľovi 
náklady spojené s realizáciou tohto záložného práva (náklady dobrovol"nej verejnej 
dražby, exekučného konania, notarske poplatky, správne poplatky, poštové náklady, 
poplatok za dražobnu službu a iné). Tieto poplatky sú súčaSlOu pohľadávky veriteľa 
a dlžník sa ich 7..3väzuje zaplatil veriteľovi, pričom ich zaplatenie je zabezpečené 
práve záložným právom. 

t lánok VII. 
Doručova nie písomnosti 

7. I. Všctku korešpondenciu, ktorá je adresovaná dlžníkom, zasiela veriteľ po,Štou, a to 
doporučenou zásielkou s doručenkou na posledne znám u adresu dlžníka. za posledne 
znamu adresu sa považuje adresa dlžníka uvedená \I databäze vcri te l"a. Ak nebol 
adresát zastihnutý, hoci sa" mieste doručenia zdržuje, uloží doručovateľ písomnost" na 
pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí, Ak si adresát zásielku do troch 
dní od uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, 
i keď sa adresát o uložení nedozvedel. 

Článok VIII. 
Zabezpečenie ú,'eru 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom zabezpečení poskytnutého úveru: 

8.1. Pred čerpaním úve ru 
8.1 .1. V súlade so zäkonotn číslo 513/ 199 1 Zb. - Obchodným zákonníkom v znení 

neskorších predpisov je návratnosť uvcru zabezpečená bankovou zárukou po dobu 
najmenej troch rokov. Skrátenie tejto lehoty jc prípustné len s písomným súhlasom 
veriteľa. Dlžník je povinný predložit' originál resp. overenú kópiu 7..áručnej listiny, kde 

s 

6.5. Dlžnik je povinný umožnil' kontrolu stavby v sulade so zákonom o SFRB počas 
platnosti uverovej l.ml uY)'. 

6.6. Overenu kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia je dlžník povinný doručiľ na 
vlastné náklady a nebezpečens tvo veriteľovi a príslušnému krajskému stavebnému 
uradu do 14 pracovných dni odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. 

6.7. Dlžník nesmie jednotlivé byty v bytovom dome odpredať a to ani jednotlivo. ani celý 
bytov}' dom a zároveň musí zachoval' nájomný charakter bytov v bytovom dome 
najmenej 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

6.8. Zmluvy s užívateľmi bytov si dlžník uzavrie na 7.áklade vlastn}'ch kritérií a podmienok 
sam a to tak, aby t ieto boli v súlade so všeobecne záv!i.znými právnymi predpismi. 

6.9. Dlžník je povinný vopred písomne požiadať veritera o kaj..du zmenu, ktorá by sa mala 
týkal' zmeny právoplatného stavebného povolenia, resp. 07..námenia k ohláseniu 
stavebnf'ch úprav, schválenej projektovej dokumentácie overenej územne príslušným 
stavebným úradom a schváleného rozpočtu . 

6.10. Všetky rozhodujúce zmeny, ktoré sa týkajú dlžníka (napr. zmena sídla, a pod.). je 
dlžník povinný oznám iť verite l'ovi bez zbytoč ného odkladu, v opačnom prípade znáša 
škodu, ktorá dl žníkovi vznikne v súvislosti s nespIncním tejto povinnosti. 

6. 11 . Dlžník je povinný v lchotc do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolcní vkladu vlastn íckeho práva 
v prospech dlžníka k nehnuteľnost i, na v}'stavbu ktorej mu bol poskytnutý úver. 
doručil' veriteľovi výpis z lis tu vlastníctva. 

6.12. V prípade realizácie výkonu záložného práva je dlžník povinný uhradiť veriteľovi 
náklady spojené s realizáciou tohto záložného práva (nák lady dobrovornej verejnej 
dražby, exekučného konania. notarske poplatky. správne poplatky. poštové náklady. 
poplatok za dražobnu službu a iné). Tieto poplalky sú sučasfou pohľadávky veriteľa 
a dlžník sa ich 7..aväzuje zap l at iť veriteľovi, pričom ich zaplatenie je zabezpečené 
prave zálozným právom. 

Článok VII. 
I)oručovanic písomnosli 

7. 1. V~tku korešpondenci u. ktorá je adresovaná dlžníkom. zasiela \'eri ter po.štou, a to 
doporučenou zásielkou s doručenkou na posledne známu adresu dlžníka. za posledne 
zmimu adresu sa považuje adresa dlžníka uvedenil v databáze veriteľa. Ak nebol 
adresát zastihnutý. hoci sa v m ieste doručenia zdržuje, uloží doručovateľ písomnost' na 
po~te a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak s i adresát zásielku do troch 
dní od uložen ia nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tej to lehoty za deň doručenia, 
i keď sa adresát o uložení nedozvedel. 

Článok VIII. 
Zabezpečenie ú\'cru 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom zabezpečení poskytnutého úveru : 

8.1. Pred čerpaním úveru 
8. I . 1. V súlade so zákonom číslo 513/ 1991 Zb. - Obchodným zákonníkom v zneni 

neskorších predpisov je návratnosť uveru zabezpečená bankovou zárukou po dobu 
najmenej Iroch rokov. Skrátenie tej to lehoty jc prlpustné len s písomným súhlasom 
veriteľa. Dlžník je povinný predložiť originál resp. overenú kópiu 7Aručnej listiny, kde 
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predmetom záruky je zaručenie ú\'eru zo strany zais!"ovacej banky. Záručna banková 
li stina tvorí súčas!" úverovej zmluvy. 

8. 1.2. Poplatky a ostatné úkony spojene so zabezpečením b..1nkovej záruky si na vlastné 
náklady zabezpeči dlžník. Dlžník sa zaväzuje, že zabezpečenie úveru prostredníctvom 
bankovej záruky je minimálne do doby zriadenia záložného práva v prospech veritel'a. 

8.2. 1)0 kolaudácií 
8.2.1. Zriadením záložného prova k nehnuteľnosti , na ktorú bol poskytnutý úver, v prospech 

veriteľa. 

8.2.2. Rozsah záložného práva je medzi zmluvnými stranami dohodnutý vo výške 
poskytnutého úveru. Dlžník je povinný doložil' pri zriaďovaní záložného práva 
overenú kópiu poistnej zmluvy proti živelným pohromám, ktorá je vinkulovaná 
v prospech veriteľa vo vý~kc poskytnutého úveru. 

8.2.3. Dlžník je povinný na získanú nehnuteľnosť najneskôr do 90 kalcndárnyeh dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti ko laudačného rozhodnutia podať na príslu~nej správc 
katastra návrh na zápis záložného práva do katastra nehnuteľnosti. Rovnopis alebo 
overenú kópiu návrhu na vklad s vyznačenou pečiatkou územne príslušnej správy 
katastra nehnutel'ností , zašle dlžník na adresu veritcl'a do 14 pracovných dní odo dňa 
podania navrhu na vklad. Vznik záložného práva v prospech veritera preukáže dlžník 
zaslaním lislu vlastníctva s povoleným vkladom záložného práva v prospech veri teľa 

do 14 praeovn}'eh dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušnej 
správy katastra o povoleni zápisu záložného práva v prospech veri teľa. 

8.2.4. Dlžník sa 7..3väzuje. že bez písomného súhlasu veriteľa, ani počas real izácie, ani po 
ukončení a skolaudovaní stavby, nehnuteľnosť nezat'aží v prospech tretích osôb. a to 
najmä zriadením záložného práva, vecného bremena alebo zabezpečovacieho práva 
prevodu k nehnuteľnost i . Ak dlžník požaduje zriadiť záložné právo v prospech tretej 
osoby na ukončen ú stavbu, je povinn}' si vyžiadať vopred súhlas veritel'a. Veriteľ mu 
tento súh las udelí iba v prípade, že má na ukončenú stavbu a na pozemok pod 
ukončenou sta\'bou zriadené záložné právo v prospech veritel'a. 

8.2.5. Dlžník je povinný pri zriadení záložného práva v každom prípade zabezpečiť 

veriteľovi postavenie prednostného záložného veriteľa. 
8.2.6 Dlžník súčasne dáva súhlas s realizáciou výkonu záložného práva v prospech 

záložného veriteľa a vcriteľ má právo" rozsahu záložnej zmluvy si svoje oprávnené 
nároky uplatn it' prostredníctvom predaja zálohu na dobrovoľnej dražbe spôsobom 
podrobne upraveným v zákone Č. 52712002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom 
znení za predpokladu, ak nastanú účinky odstúpenia od úverovej zmluvy zo stmny 
veritera. Po realizácii záložného práva veriteľ nemá žiadne záväzky voči žiadnym 
tretím osobám, ktoré si nárokujú akékoľvek práva k vydraženej nehnuternos!i. Najmä 
nic je povinný im zabezpečit' náhradné bývanie, ubytovanie alebo prístrešie. 

Článok IX. 
Sankcie a možnosl' odstúpenia od ú\'cro\'cj zmluvy 

Zmluvné strany sa pre prípad poru~enia zmluvn}'ch povinnosti, alebo iných právnych 
predpisov, ktoré majú priamy vzt'ah k uzavretej úverovej zmluve dohodli na spôsobe 
uplatnenia nasledovných sankcií : 

9.1. V prípade, ak dôjde k nedodržaniu lehoty výstavby - max . 24 mesiacov - zmluvné 
strany sa dohodli , že veriteľ môže zv}'~i( úrokovú sadzbu poskytnutého úveru, 7..3 
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predmetom záruky je zaručenie ú,'cru zo strany zaist"ovacej banky. Záručná banková 
listina tvorí sučasľ úverovej zmluvy. 

8.1.2. Poplatky a ostatné ukony spojené so 7.abezpečenim bankovej záruky si na vlastné 
náklady zabezpečí dlžník. Dl žník sa 7.aväzuje, žc zabezpečenie úveru prostredníctvom 
bankovej záruky je minimáinc do doby zriadcnia záložného práva v prospech vefitera. 

8.2, 1)0 kolaudácii 
8,2.1. Zriadcním záložného práva k nehnutcľnosti, na ktorú bol poskytnutý úver, v prospech 

veriteľa. 

8,1.2, Rozsah záložného práva je medzi zmluvnými stranami dohodnutý vo výške 
poskytnutého úveru. Dlžník je povinný doložil' pri zriaďovaní záložného práva 
overenú kópiu poistnej zmluvy proti živclnym pohromám, ktorá je vinkulovaná 
v prospech veriteľa vo vý~kc poskytnutého uveTU. 

8.2.3. Dlžník je povinný na získanú nehnuteľnosť najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia podať na prislu~nej správc 
katastra návrh na zápis záložného práva do katastra nehnuteľností. Rovnopis alebo 
overenú kópiu návrhu na vklad s vyznačenou pečiatkou územne príslušnej správy 
katastra nehnuteľnosti, za~ le dlžník na adresu ver iteľa do 14 pracovných dní odo dňa 
podania návrhu na vklad. Vznik záložného práva v prospech veriteľa prcukáže dlžnik 
zaslaním lislU vlasmictva s povoleným vk ladom 7.álowého prá.\'a v prospech veritera 
do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušnej 
spravy katastra o povoleni zápisu záložného práva " prospech veri tera. 

8.2.4. Dlžník sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu veriteľa, uni počas realizácie, ani po 
ukončení a skolaudovaní stavby, nehnuteľnosť ne7.at"aži v prospech tretích osôb, a to 
najmä zriadením záložného práva, vecného bremena alebo zabezpečovacieho práva 
prevodu k nehnuteľnosti . Ak dlžník požaduje zriadit' ... .áložné právo v prospech tretej 
osoby na ukončenú st<lvbu, je povinný si vyžiadať vopred súhlas veritel'a. Veriteľ mu 
tento súhlas udelí iba v prípade, že má na ukončenú stavbu a na pozemok pod 
ukončenou stavbou zriadené 7..:i ložné právo v prospech veriteľa. 

8.2.5. Dlžník je povinný pri zrhldení záložného práva v každom prípade zabezpečit' 

veriteľovi postavenie prednostného záložného veri tera. 
8.2.6 Dlžník súčasne dáva súhlas s realizáciou výkonu záložného práva v prospech 

záložného veriteľa a veriter má právo v rozsahu záložnej 7..mluvy si svoje oprávnené 
nároky uplatn it' prostredníctvom predaja zálohu na dobro\'ol'nej dražbe spôsobom 
podrobne upraveným v 7.ákone Č. 527/2002 Z. z. o dobrovornych dražbách v platnom 
z.neni za predpokladu, ak nastanu účinky odstúpenia od úverovej zmluvy zo strany 
veriteľa. Po re<llizácii záložného prava veriteľ nemá žiadne záväzky voči žiadnym 
tretím osobám. ktoré si nárokujú akékoľvek práva k vydmžcnej nehnuternosti. Najmä 
nie je povinný im zabezpečiť náhradné bývanie. ubytovanie alebo prístrešie. 

Článok IX. 
Sa nkci e a možnosť odstúrenia od úvcrovcj zmlu\'y 

Zmluvné strany sa pre pripad porušenia zmluvných povinností. alebo iných právnych 
predpisov, ktoré majú priamy vzfah k uzavretej úverovej zmluve dohodli na spôsobe 
uplatnenia nasledovných sankcií: 

9.1. V pripade, ak dôjde k nedodržaniu lehoty výstavby - max. 24 mesiacov - zm luvné 
strany sa dohodli. že veriteľ môže z.v)'šiť úrokovú sadzbu poskytnutého úveru, za 
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každých aj začatých 6 mesiacov po prekročení lehoty výstavby, 00,5 % p.a. pre celý 
zostatok úveru, a to až do výšky 9"10 p.a. 

9.2. Veriter je oprávnený odstúpil" od tejto úverovej zmluvy najmä v nasledujúcich 
prípadoch: 

a) \' prípade omeškania dlžníka s úhradou 3 a viacerých splátok, 
h) v prípade, že d lžník neumožní veriteľovi vykonat' kontrolu stavby, resp. kontrolu 

dodržiavania účelu , na ktorý bol poskytnutý úver jeho zamestnancami, alebo 
poverenými pracovníkmi krajského stavebného úradu, 

r) v prípade, ak sa zistí uvedenie nepravdivých, či falšovaných základných údajov na 
strane dlžníka, ktoré sú súčast'ou žiadosti o poskytnutie podpory vo fonne úveru, a to 
najmä dokladovoprljmoch dlžníka, projektovej dokumentácie a pod., 

ti) v prípade, žc dlžník si nesplní svoju povinnost" bezodkladne poisti!" novov-.miknutú 
nehnule!"nosl" voči živelným pohromám s vinkuláciou poistneho plnenia v prospech 
veritera vo výške poskytnutého úveru po skolaudovaní a nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačm:ho rozhodnutia, 

c) v prípade, že si dl žník nesplní svoju povinnost' zriadil" bez zbytočného odkladu na 
získanú nehnutcl"nost" záložné právo v prospech veri tera (najneskôr do 90 
kalendámych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia) 
resp. nepreukáže v7..ni k záložného prava v prospech veriteľa v určenej lehote, 
v prípade, že dlžník poruší svoju povinnost" nepreviest' vlastníctvo nehnulernosti, na 
ktorú bol poskytnutý úver, na žiadnu tretiu osobu, nezmenil" jej účel užívania a zostal" 
jej výlučným vlastníkom po dobu 30 rokov, 

g) v prípade, že dlžník bez písomného súhlasu veritel"a. počas realizácie, alebo po 
ukončení a skolaudovaní s tavby, nehnuternost" 7..a(až; v prospech lretich osôb, a IO 

najmä zriadením záložného práva, alebo zabezpečovacieho práva prevodu 
k nehnuteľnosti , 

h) po dosiahnutí navýšenia úroku na 9% p.a. 
i) v prípade porušení zmluvných podmienok, ktore sú uvedené v článku IV., body: 4.7., 

4.8., 4.9 úverovej zmluvy 
j) v prípade, že d l7.Jlík v stanovenej lehote nedoloží doklad o tom, že došlo k zmene 

oprávnenej osoby. 
9.3. Veriteľ je povinný odstúpil' od úverovej zmluvy v nasledujucich prípadoch: 
a) v prípade, že d lžník poskytnutý úver použije v rozpore S účelom jeho použitia, 
b) v prípade, že dlžník čerpal prostriedky úveru v rozpore so schváleným rozpočtom bez 

predchadzajúceho výslovnčho, písomného súhlasu veriteľa , 

c) v prípade, ŽC stavba bola zrealizovaná v rozpore s platným stavebným povolením! 
ohlasením stavby alebo v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou bez 
predchádzajllceho, výslovného, písomného súhlasu veriteľa, 

d) v prípade porušenia článku VI. bod 6.7 úverovej zml uvy. 

Čl ánok X. 
Z mluvna pokuta a poplatky 

I O, I , Dlžník je oprávnený, ak ešte nezačal čerpať prostriedky úveru, ale už mu bol otvorený 
účet. požadoval' ukončenie zmluvného vzťahu z akýchkoľvek dôvodov. Je pritom 
povinný uhradiť poplalok spojcný s poskytnutím úveru vo výške 330,00 €. 
Zmluvné strany sa dohodli , že tento poplatok si veriteľ nebude uplatňovať v prípade, 
ak nastane situácia vis maior. 
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každý-ch aj začalých 6 mesiacov po prekročen í lehoty výstavby. 00,5 % p.a. pre celý 
zostatok uveru. a to až do vý~ky 9% p.a. 

9.2. Yt:riter je oprávnený odstúpif od tejto uverovej zmluvy najmä v nasledujúcich 
prípadoch: 

a) \' pripade omdkania dlžníka s (jhradou 3 a viacerých splátok. 
h) v prípade, že dl žník neumožní veriterovi vykonlll' kontrolu stavby, resp. kontrolu 

dodržiavania učelu, na ktorý bol poskytnutý uver jeho zamestnancami, alebo 
poverenými pracovníkmi kraj ského stavebného úradu, 

c) v prípade, ak sa zisti uvedenie nepravdi vých, či falšovaných základných údajov na 
strane dlžníka, ktoré sú sučast'ou žiadosti o poskytnutie podpory vo fo nne uveru, a to 
najmä dokladovo príjmoch dlžníka. projektovej dokumentácie II pod., 

d) v pripade, že dlžník si nesplní svoju povinnost' bezodkladne poistil" novovzll iknutu 
nehnulernoSI' voč i živelným pohromám s vinkuláciou poistného plnenia v prospech 
vcritera vo vý~ke poskytnutého uveru po skolaudovaní a nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia, 

c) v prípade, že si dl žník nesplní svoj u povinnost' zriadiť bez zbytočného odkladu na 
získanú nehnuteľnost' záložné právo v prospech vcritcra (najneskôr do 90 
kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia) 
resp. nepreukáže vznik záložného práva v prospech veritera v určenej lehote, 
v pripade, že dlžník poruší svoju povinnost' nepreviest' vlastnktvo nehnuternosti, na 
ktoní bol poskytnutý uver, na žiadnu tretiu osobu, nezmenit' jej účel užívania a zostal' 
jej výlučným vlastníkom po dobu 30 rokov, 

g) v prípade. že dlžník bez písomného suhlasu vcritera. počas realizácie, alebo po 
ukončení a skolaudovaní s tavby, nehnuternost' 1.afaži v prospech tre tích osôb. a to 
najmä zriadením záložného prava, alebo zabezpečovacieho prava prevodu 
k nehnuteľnosti , 

h) po dosiahnutí navýšenia úroku na 9% p.a. 
i) v prípade poru!cní zmluvných podmienok, ktore sú uvedené v č l ánku IV., body: 4 .7., 

4.8. , 4.9 úverovej zmluvy 
j) v pripade, že dl'J lík v stanovenej lehote nedoloží doklad o tom, že došlo k zmene 

oprávnenej osoby. 
9.3. Yeriler je povinný odstúpi!' od uverovej zmluvy v nasledujúcich prípadoch : 
a) v prípade, že d lžník poskytnutý úver použije v rozpore s účelom jeho použitia, 
b) v prípade, že dlžník čerpal prostriedky úveru v rozpore so schválen)'m rozpočtom bez 

predchádzajúceho výslovneho. písomného súhlasu veriteľa , 

c) v prípade, že stavba bola zrealizovaná v rozpore s platným stavebným povolením! 
oh lásením stavby alebo v rozpore so schválenou projcktovou dokumentáciou bez 
prcdchádzajllceho, výslovného, písomného súhlasu veriteľa. 

d) v prípade poru~en ia č lánku VI. bod 6.7 úverovej zmluvy. 

ČI:inok X. 
Zmlu\'n:i pokuta a poplatky 

10.1. Dlžník je oprávnený, ak ešte ne7..ačal čerpal' prostriedky úveru, ale už mu bolotvorell)' 
účet, požadova!' ukončenie zmluvného vz!'ahu z akýchkoľvek dôvodov. Je pritom 
povinný uhradit' poplatok spojený s poskytnutím úveru "O výške 330,00 €. 
Zml uvné strany sa dohodli , že tento poplatok si veriteľ nebude uplatňova!' v prípade. 
ak nastane si tuáciu vis maior. 
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10.2. Veriter a dlžník sa dohodli, že v prípade ak dôjde k poruSeniu akejkol"vek povinnosti 
dlžníka vyplývajúcej mu z uverovej zmluvy /okrem prípadu uvedl!ného v č lánku IX., 
bod 9.3., písm.a) a k následnému odstupcniu od úverovej zmluvy zo strany veritel"a, 
je dlžník po,'inný uhradil" nesplatenú istinu úveru a zmluvnú pokutu vo výSke 25% 
z nesplatenej istiny. 

10.3. V prípade, že odstúpenie od zmluvy veriteľom nastalo z dôvodu uvedeného v článku 
IX. bod 9.3. písm. a), je dlžník okrem uvedených úhrad povinný uhradit' veriteľov i 

taktiež zmluvne dohodnutú pokutu podľa zákona Č. 52312004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých 7..ákonov. 

tJänok XI. 
Náhrada škody 

11.1. V prípade, ak dl žník svojím konaním spôsobí Skodu veri teľovi, (napr. aj uvedením do 
omylu formou uvedenia nepravdivých údajov v ži adosti o poskytnutie podpory vo 
forme úveru, predložením nepravdivých dokladov, zmenou predmetu úverovej 
zmluvy) je verite!' oprávncný žiadat' náhradu prípadncj Skody, ktorá mu konaním 
dlžníka vzni kne. Pre uplatnenie náhrady Skody platia ustanovenia zákona č. 40/1964 
Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

11 .2. Uplatnením náhrady škody podra predchádzajúceho bodu sa dlžník nezbavuje 
prípadnej trestnej zodpovednosti , najmä pokiar by iSlo o poSkodzovanie veritera, 
úverový podvod a pod. podľa osobitnej časti Trestného zákona č . 30012005 -
Trestného 7..ákona, v znení neskorSích predpisov. 

Článok XII . 
Osobitne a 7...ä\'erečne ustanonnia 

12.1. Úverová zmluva je vyhotovená v 7 exemplároch - veriteľ a banka spravujúca účet 
k poskytnutému uveru obdržia po 2 exemplároch, krajský stavebný úrad, dlžník 
a banka, ktorá vystavila bankovu 7..áruku obdržia po l exemplári . 

12.2. Úverovú zmluvu je možné menit' len číslm'aným i dodatkami. ktoré musia byť 
vyhlásené za nedeli teľnú súčasť úverovej zmluvy a podpísané zmluvnými stranami . 

12.3. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia predovšctkým zákonom o SFRB 
a ostatnými právnymi predpismi, a to najmä: 7..ákonom Č . 5 13/1991 Zb. Obchodným 
zákonníkom v znení neskorších predpisov, zákonom Č. 40/1964 Zb. Občianskym 
zákonníkom vznení ncskorMch predpisov, zákonom č. 162/1995 Z.z o katastri 
nehnuteľnos tí a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnost iam v znení 
neskorSích predpisov, 7..ákonom Č. 27811993 Z.z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpi sov, zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtov}'ch pravidlách verejnej 
správy v znení neskorších prcdpisov a pod. 

12.4. Ak je alebo bude niektoré ustanovenie úverovej zmluvy neplatné alebo neúčinné , 
ostatné ustanovenie tým nie sú dotknuté. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú 
nahradil' dohodou neplatné alebo neúč inné ustanovenie novým ustanovením. Do doby 
uzavretia takejto dohody platí všeobecmi úprava, tak ako je upravená vo vSeobecne 
7..áväznýeh právnych predpisoch. 

12.5. Dlžník berie na vedomie a súčasne dáva súhlas v suladc s §14 ,.zákona oS FRB" 
k evidencií jeho osobných údajov pre výlučne vnútornu potrebu veriteľa. Veriteľ 
nesmie bez vopred udeleného písomného suhlasu dlžníka jeho osobné údaje nikde 
použi!', ani tieto nesmie poskytnut' alebo sprostredkoval" tretej osobe. Vynimky su 
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10.2. Veriteľ a dlžník sa dohodli , že v pripade ak dôjde k porušeniu akejkoľvek povinnosti 
dlžníka vypl)'Vajúcej mu z úverovej zmluvy /okrem prípadu uvedeného v článku IX., 
bod 9.3 .. písm.a) a k následnému odstúpeniu od úvcrovej zmluvy zo strany veritcľa. 
je dlžnik povinný uhradi!' nesplatenú istinu úveru a zmluvnú pokutu vo vý!l:ke 25% 
z nesplatenej istiny. 

10.3. V prípade. že odstúpenie od zmluvy \'eriteľom nastalo z dôvodu uvt..-dcného v č lánku 
IX. bod 9.3. písm. a), je dlžník okrem uveden)'ch úhrad povinný uhradit' veriteľovi 
taktiež zmluvne dohodnutlI pokutu podľa zákona č. 52312004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách vcrejnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov. 

Článok XI. 
Náhrada škody 

11, I. V prípade, ak dl žník svoj im konaním spôsobí Skodu veriteľovi. (napr. aj uvedením do 
omylu formou uvedenia nepravdivých udajov v 'Žiadosti o poskytnutie podpory vo 
forme uveru, predložcním nepravdivých dokladov, zmenou predmetu uverovej 
zmluvy) je verite!' oprávnený žiadat' náhradu prípadnej škody, ktorá mu konaním 
dlžníka vznikne. Pre uplatnenie náhrady Skody platia ustanovenia z.ikona č. 40/1964 
Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

11.2. Uplatnením náhrady škody podľa predchádzajúceho bodu sa dlžník nezbavuje 
prípadnej trestnej zodpovednosti, najmä pokiaľ by islo o poSkodzovanie veriteľa, 

úverový podvod a pod. podl'a osobitnej časti Trestného zákona č. 30012005 . 
Trestného zákona, v zneni ncskoršlch predpisov. 

Článok XII . 
Osobitné II 7.á\'crcéné ustanonnia 

12.1. Úverová zmluva je vyhotovená v 7 exemplároch· veritel' a banka spravujúca lIčet 
k poskytnutému úveru obdržia po 2 exemplároch, krajský stavebný urad, dlžník 
a banka, ktorá vystavila bankovú záruku obdržia po 1 exemplári. 

12.2. Úverovú zmluvu je možne menil' len číslovanými dodatkami. ktoré musia byt' 
vyhlásené za nedeliteľnú sučast' uverovej zmluvy a podpísané zmluvnými stranami. 

12.3, Práva a povinnosti zmluvn)'ch strán sa riadia predov~etkým zákonom o ŠFRB 
a ostatnými právnymi predpismi, a to najmä: 7..ákonom Č. 51311 991 Zb. Obchodným 
zákonníkom v znení neskorších predpisov, zákonom Č. 40/1964 Zb. Občianskym 

zákonníkom v znení neskorších predpisov, zákonom č. 162/ 1995 Z.z o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnost iam v zneni 
neskorSích predpisov, zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku ~ tátll v zneni 
neskorSích predpisov, zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtov)'ch pravidlách verejnej 
správy v znení neskorších predpisov apod. 

12.4. Ak je alebo bude niektoré ustanovenie úverovej zmluvy neplatne alebo ncúčinné, 
ostatné ustanovenie tým nic su dotknuté. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzuju 
nahradil' dohodou neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením. Do doby 
uzavretia takej to dohody platí v!leobeená úprava, tak ako je upravená vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch. 

12.5, Dlžnik berie na \'edomie asučasne dáva slIhlas v sulade s § 14 "zákona oSFRB" 
k evidencii jeho osobných údajov pre výlučne vnútornu potrebu veriteľa. Veriteľ 

nesm ie bez vopred udeleného písomného súhlasu dlžníka jeho osobné údaje nikde 
použit', ani tieto nesmie poskytnút' alebo sprostredkovať tretej osobe. Výnimky sú 
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presne stanovené v zákone č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných udajov v znení 
neskorších predpisov. 
Dlžník dáva suhlas so zverejnením uzavretej zmluvy v zmysle zákona Č. 54612010 
Z.z .. 

Čl áno k XIII . 
Podmienky pla tnosti ú\,cro\'cj zmlu\'y 

Úverová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle veriteľa (www.sfrb.sk) a konči splnením a vyrovnaním 7..8vä7..kOV dlžníka 
v prospech veri tcl'a. 

p afnt "I k.r IJ 1 ;,; " 
V ....................... dňa ........... .... :-.. 0 \1 

~ .,.. .. /) 
~~- '1 

J o - -- , . 

........ ........ .... ~ .l~ ....... ~\ ... (~j 
Ing. JozcfGrapa. primátor 1< I "It 

dlžník zastupený 
/pcčiatka a podpis! 

overenie podpisu dlžnlka 

, 
, 

• "I.-~', " • 
, 

• Jl' ( ( }~U F r J" 

• I II • 

r 

; I- ... 
I. _ 

rl! 

• 
P, 

Bratislava. dňa ............... . 

• • • • • • • • 

Ing. Ľubomír 
riadi teľ ŠFRB 

Ipcč iatka a podpis! 

9 

I 

• 

presne stanovené v zákone č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných udajov v znení 
neskorších predpisov. 
Dlžník dáva suhlas so zverejnením uzavretej zmluvy v zmysle zákona č. 54612010 
Z.z .. 

Člán o k XIII . 
Podmienky pili tnosti úvcro\'cj zmlu\')' 

Úverová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle veriteľa (www.sfrb.sk) a končí spl nením a vyrovnaním 7..3vä7..kOV dlžníka 
v prospech veriteľa. 

I.v "-- IJ Ť ),J" 
Piúnl , l' .........-::-; ~'-

V ....................... dňa .............. :-.. 0 \ I 
~ .... / - /) 

;..;,~ '1 
~. - ,. 

~ \'-.( , 'f 
....... ~ ...... -d:..~ .l: .......... -í:~~ ~~ 

• • Ing. JozcrGrapa. primňtor I 

F 

dlžník zastupený 
/pcčiatka a podpis! 

overenie podpisu dlžnJka 

, 
, ....... ~., , 

• 
• , h , o 

ll' ( ( ľ /, Ff J , h 

• I k 
• 

• 

I ' , • , 

Bratislava, dňa ............... . 

• • • • • • • • 

Ing. Ľubomír 
riadi teľ ŠFRB 

/pcčiatka a podpi s! 

9 


	IMG-(3)-1
	IMG-(3)-2
	IMG-(3)-3
	IMG-(3)-4
	IMG-(3)-5
	IMG-(3)-6
	IMG-(3)-7
	IMG-(3)-8
	IMG-(3)-9

