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Zmluva o poskytnutí podpory vo forme uveru
uzavrctápodl'a ustanovení zákona č.60712003 Z.z o Štátnom fonde rozvoja b vania
v zneníneskorších predpisov a 497 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného

zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čisto zmluvy 3 2021373 t2l1t POo

zmluvné stranv:

Veritel'z
Názov: Štatrry fond rozvoja b vania
Miesto sídla: Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37
Zastrripen: Ing. IJubomíromBošansk m,

riaditel'om Šátneho fondu rczvojab vania
rčo: 3|749542
Telefónne číslo: sekretanil*k 02159364223
Email: se .Sk
Internetová adre a:

So sídlom: M 5l Šintava
Zast pená: q 

oslav Holičkao starosta obce
Oprávneny konat'v zmluvny h: slav Holička
ICo. iiii 6193
(ďalej len dlžník) :

o poskytnutí podpory vo forme veru (ďalej
m ě. 60712003 Z.z. o Šátnom fonde rozvoja
len ,,zákon o ŠFRB"; za nižšie uvedenl ch

ok I.
Základné podmienky

V ška veru:
Úret poskytnutia riveru:
Kód ričelu:
úroková sadzba:
Lehota splatnosti:
Názov tavby:
Miesto tavby:
Stavebné povolenie rydané dňa:
Km:
Pod číslom:
Právoplatnost':
Okre / kód okresu, kde a stavba realizuje:
Stavebny dozor (meno, číslo oprávnenia):

560 695,65
V stavba nájomného bytu
U613
1 oÁ p.a,
30 rokov odo dňa otvorenia ťrčtu v banke
Nájomn bYovy dom - I4bj.
šintava
4.2.2010
tvtešio sereď
582ŇPaSP 29l20I0
8.2.2010
Galantal 202
Ing. arch. Rastislav Bocán,0438 AA
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čHnokII.
Predmet rfiverovej zmluvy

2.1. Predmetom riverovej zmluvy je poskytnutie podpory vo forme veru na q stavbu
nájomn ch bytov podťa projektovej dokumentácie schv:ílenej v stavebnom konaní
podl'a zékona oŠr'Rg a 497 a nasl. zákona číslo 513/1ggl Zb. - Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov lďalej len ,,ObZ" l, a to na zál<7ade žiadosti
dlžníka é.3TlŽl20l1 zo dňa g.2.20l1 a overenej Mestsk; m uradom v Galante.

čHnok III.
povinnosti veritel'a

3.1. Na zráklade riverovej zmluvy sa veriteť zavázuje poskytnriť dlžníkovi river do vYšky
uvedenej v Zet<Iadn ch podmienkach uveden ch v člránku I. tejto riverovej zmluvy
(ďalej len,,základné podmienky") spósobom uveden; m v tejto riverovej zmluve.

3,2.

3.3.

Veriteť sa zavázuje poslqrtnriť ver v sulade fu&lfilanoveniami zrákona o ŠFRB ako
v srilade s ustanoveniami ostatn ch nad právnych predpisov, a
prostredníctvom banky, ktorá bude spravo
Veriteť sa zayazuje zabezpečiť otvorenie
odo dňa zyercjnenia verovej zmluvy (www:
dokladov k zabezpečeniu veru v pobočke banky, ktorá bude
spravovať riČet k poskytnutému riv

aJ

to

3.4.

4,1.

4.2.

Veriteť sa zayázuje po otvorení
dlžníkovi.

Dlžník je op
ělánku III. rive

ttito skutočnosť bezodkladne oznámiť

ať riverové prostriedky zbankového ričtu, ktory mu y zmysle
zriadi veriter.

Pri ěerpaní pro v air,i tu vedeného v banke je dlžnik povinn;i predložiť faktriru
spolu so sirpisom l ych prác, alebo dodávok. V prípade, ak faktrira obsahuje
viac strán, musí byť každá strana podpísaná, a to vrátane príloh k fakture.

4,3. Pri predkladaní fakt ry banke za čelom ěerpania prostriedkov zttěttt, je dlžník
povinn ju opatriť podpisom osoby oprávnenej na podpisovanie fakt r v meno dlžníka
(ďalej len ,,oprávnená osoba") a podpisom príslušného pracovníka krajského
stavebného uradu. Každli znenu oprávnenej osoby, je dlžník povinn omámiť
veriteťovi, banke a pdslušnému krajskému stavebnému uradu do 3 pracovn ch dní odo
dňa zmeny s predložením dokladov, ktoré potvrdzuj tak to zmenu. Dlžník berie na
vedomie, že nesplnenie tejto povinnosti sa bude považovať za rimyselné zamlčovanie
azakladáto právo veriteťa jednostranne odstupiť od riverovej zmluvy.

4,4. Faktura musí spíňať všetky náležitosti vecného a formálneho charakteru, a to v s lade
so zákonom é. 22212004 Z.z o dani z pridariej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Ide najmá o identifikačné ridaje dlžníkalzhotovitera/dodávateťa, náaov a miesto
stavby, druh práce alebo dodávok s vyznačením množstva a jednotkovej ceny. Dlžník
móže predložiť fakniru vystaven aj mimo iyemia SR, za predpokladu, že táto
obsahuje všetky povinné ridaje požadované zékonrni SR a je písomne uradne overená
sridnym znalcom - prekladateťom slovenského jazykaz príslušného oboru.
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V prípade, ak je zmluvne so áotovitel'om stavby dohodnuté platenie preddavkami,
prostriedky na poskytrrutie preddavku je možné čerpať z úveru len za predpokladu
splnenia nasledovných kumulatívnych podmienok:
Dlžník je pri ěerpaní úverových prostriedkov na poskytrrutie preddavku povinný
predložiť zálohovú faktúru, ktorá musí obsahovať presnú špecifikáciu prác,
materiálov, tovarov, služieb, ktoré budú z preddavkov hradené.

b) Výška žiadneho preddavku nesmie prekročiť 20 Yo zhodnoty poskytnutého úveru.
ĎdSt preddavok je možné poskytnúť ů po presnom vničtovaní predchádzajúceho
preddavku. Celkový rámec poskytrrutých úveroqých prostriedkov použitých na
poskytnutie preddavku nesmie presiahnuť v úhrne 50 oÁ z hodnoty poskytnutého
úveru.

c) Dlžník je povinný predložiť banke a príslušnému krajskému stavebnému uradu do
íoch mesiacov od vystavenia zálohovej faktúry, na základe ktorej sa čerpali
preddavky, faktúru v súlade s člankom IV., bod 4.4. úverovej zmluvy.

4.6, Čerpanie úverových prostriedkov dlžríkom zúětu v banke móže byť pozastavené

4.5,

a)

a)
b)

c)

d)

4.7.

4.8.

v dohodnutych termínoch a v doh
v prípade, ak veriteť na záklaď
využíje svoje právo na odstupenié;il ,u nžmluvy.
Lehota vystavby sa v zmysle tejto yy stanovuje na max. 24 mesiacov, pričom

e v zmysle člárrku III. tejto riverovej

tiveru počas celej doby plynutia lehoty
o článku, najneskór však do 3 mesiacov

redložení faktur jednoznačne srivisiacich

4.9.

reorozeru laKillr Jeqnozllacne suvNlactcn

o 24 mesiacov odo dňa otvorenia riěfu, je
najneskór do 3 mesiacov odo dňa
a to po predložení fakt r jednoznačne

4.10. Dlžník berie na vedomie, že ver je poskyfrrut} z prostriedkov rozpoětu Slovenskej
republiky, je určen čelovo a dlžrík akceptuje skutočnosť, že pň jeho správe zo
strany veritel'a je uplatnen režim f kaj ci sa správy majetku štáfu (zákon č.27811993
Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon é. 52312004 Z.z.
o rozpočtorn chpravidláchverejnej správy v zneníneskoršíchpredpisov apod.).
Dlžník berie na vedomie, že je povinn uspokojiť svoj závázok voěi veritel'ovi
prednostrre, po uspokojení |ich pohl'adávok, ktoré ustanovuje zákon é, 9911,963 Zb.
Občiansky sridny poriadok v znení neskorších predpisov.

4.11, Veriteť nezodpovedá za prípadné škody, ako sťr napr. uroky z omeškania, zmluvné
pokuty alebo iné sankcie, ktoré vzniknri dlžníkovi z tifulu akéhokoťvek dóvodu.
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čHnok V.
Splácanie úveru.

5.1. Dlžník sa zavázuje splatiť veriteťovi úver (členený na istinu a urok z úveru) na účet
v banke, číslo ktorého veriteť omámipísomne dlžríkovi bezodkladne po otvorení účtu
v banke. Dlžník sa súčasne zavázllje, že dlh, ktorý sa skladá z istiny, uroku z úveru
ako aj zprípadných sankcií vyplývajúcich zporušenia tejto úverovej zmluvy, bude
splácať pravidelnými mesačnými splátkami a to tak, že platba bude vykonaná vždy do
15. kalendámeho dňa v mesiaci počas celej lehoty splatnosti úveru. V prípade, že
splátka úveru nebude k tomuto dňu pripísaná na účet, bude oneskorená platba uročená
urokom z omeškania. Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záviizku alebo
jeho časti, je povinný platiť znezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške
aktuálnej, oficiálne zverejnenej zéMadnej urokovej sadzby ECB (Európskej centrálnej
banky) zvýšenej o 8 percenfuálnych bodov v súlade s Nariadením Vlády SR č.
586/2008, ktorým sa zmenilo a doplnilo Nariadenie Vlády é.87lI995.

5.2, Pwá až 359 (predposledná) splátka riveru je vyffiená vo vyške t 803,42 ,.

To všetko za ptedpokladu riadneho a včasné ia poskytnutého ťlveru.
5.3. Prvri splátku je dlžník povinn;i uhradiť esiaci nasledujricom po dni

otvorenia tičtu v banke v zmysle článku ej zmluvy. Dlžník berie na
vedomie, že riročenie veru je barrkou ričtované otvorenia riětu v banke.

5.4. Posledná splátka predstavuje zosta u ajej vyšku je veriteť dlžníkovipovinn;i
oznámiť bezprostredne po uhrad sl,pdnpj splátky zo strany dlžníka.

5.5. Ak dlžník nemóže riadne a vč akéhokoťvek dóvodu, je povinny bez
zbyočného odkladu tťrto skutočri vnámiť veriteťovi a v kópií banke, ktorá
poskYla bankovri zátukv.,,iliiiťťii,,

5.6. V prípade, ak dlžník p a nemožnosť splácania veruV prípade, ak dlžník p časnri neschopnosť a nemožnosť splácania uveru
z akéhokoťvek dóvodu, písomne požiada veriteťa o odklad splátok alebo
splátkov kalendrár, móžď uzavrieť s dlžníkom dohodu o wrovnaní dlhu resp.
dohodu o odkla$e splátok. W

5.7. Prevod práv &iiiiiii stí dlžníka na tretiu osobu ako aj pristripenie k dlhu je možné
len v prípadoc osobitného zteteía, na základe odóvodnenej písomnej
žiadosti ďIžníka
právny nárok,

písomného sťrhlasu veriteťa. Na udelenie srihlasu nie je

čterrok VI.
povinnosti dlžníka

Dlžník je povinn okrem všeobecn ch povinností prí reaLizácii stavby voči veriteťovi plniť
predovšetk;im tieto povinnosti:

6.1.
6.2,

6.3.

6,4,

Dlžník sazavázl$e použiť river v lučno na riěel uvedeny v zál<ladn ch podmienkach.
Vykonať reaLizácitl stavby v srilade s právoplatrr m stavebn m povolením, schválenou
projektovou dokumentaciou overenou riremne príslušn;im stavebn/m uradom
a schválen|m rozpočtom.
Z poskytnuť ch prostriedkov, veru hradiť len také práce, materiály, tovmy a služby,
ktoré sri obsiahnuté, skutočne vykonané, prevedené a dodané v srilade so zmluvou so
zhotoviteťom a schválen m rozpočtom.
Činnosť stavebného dozoru a oprávnenej osoby si dlžník zabezpeěí sálm, na vlastné
naklady a riziko.
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6.5. Dlžník je povinn umožniť kontrolu stavby v srilade so ziákonom o ŠFRB počas
platnosti riverovej zmluvy.

6.6. Overenri kópiu právoplatného kolaudačného roáodnutia je dlžník povinn doručiť na
vlastné naklady a nebezpečenstvo veriteťovi a príslušnému krajskému stavebnému
uradu do 14 pracovn ch dní odo dňa nadobudnutiajeho právoplatnosti.

6.7. Dlžník nesmie jednotlivé byty v bytovom dome odpredať a to ani jednotlivo, ani cel
bytov dom a zétroveň musí zachovať nájomn charakter bytov v bytovom dome
najmenej 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného roáodnutia.

6.8. Zmhlvy s užívatel'mi bytov si dlžník vzawie nazé <Lade vlastn ch kritérií a podmienok
sám a to tak, aby tieto boli v s lade so všeobecne závťLzlt mi právnymi predpismi.

6.9. Dlž k je povi,nn vopred písomne požiadať veriteťa o každ ztnenu, ktorá by sa mala
tykať zl.Tleny právoplatného stavebného povolenia, resp. oznámenia k ohláseniu
stavebn; ch tiprav, schválenej projektovej dokumenácie overenej rizemne príslušn; m
stavebn: m uradom a schváleného rozpočtu.

6.10. Všetky rozhodujrice zmefly, ktoré sa t, kajri dlžníka (napr. zírrerra sídla, a pod.), je
dlžník povinn} omámiť veriteťovi bez zbyto odkladu, v opačnom prípade znáša
škodu, ktorá dlžníkovi vznikne v stivislosti s* tejto povinnosti.

6.11. Dlžník je povinn v lehote do 14 ptacovny
rozhodnutia príslušnej správy katastra 

':::: 
l

v prospech dlŽníka k nehnuteťnosti, na
doruěiť veriteťovi vypis z listu vlas

6.I2, V prípade rcalizácie vykonu zál táx.a je dlžník povinny uhradiť veriteťovi
náklady spojené s realizácíou to práva (náklady dobrovoťnej verejnej
dtažby, exekuěného konania, notáiŤ' latky, správne poplatky, poštové náklady,

7.1.

adresát zastihnu! , hoci sa v mieste doručenia zdth$e, uloží doručovateť písomnosť na
pošte a adresáta o tom vhodn m spósobom upovedomí. Ak si adresát zásielku do troch
dní od uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledn deň tejto lehoty za ďeí doručenia,
i keď sa adresát o uložení nedozvedel.

článot< VIII.
Zabezpečenie riveru

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom zabezpeéení poskytnutého rivgru:

8.1. Pred čerpaním riveru
8.1.1. V srilade so zákonom číslo 5l3ll991 Zb. - Obchodn}m zákonníkom v znení

neskorších predpisov je náwatnosť riveru zaberyečená bankovou zárukou po dobu
najmenej troch rokov. Skrátenie tejto lehoty je prípustné len s písomn; m srihlasom
veriteťa. Dlžník je povinn predložiť originál resp. overenri kópiu záručnej listiny, kde
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predmetom zámlky je zaručenie úveru zo strany zaisťovacej banky. Zaručná banková
listina tvorí súčasť úverovej zmluvy.

8.1.2. Poplatky a ostatné úkony spojené so zabezpečením bankovej zaruky si na vlastné
náklady zabezpeěi dlžník. Dlžník sa zavázt$e, že zabezpečenie úveru prostredníctvom
bankovej záruky je minimálne do doby zÁadeniazáIohtého ptávav prospech veriteťa.

8.2. Po kolaudácií
8.2.1. Ziadením záložnéhí práva k nehnutel'nosti, na ktoru bol poslqrtnutý úver, v prospech

veriteťa.
8.2,2. Rozsah záložného práva je medzi zmluvnými stranami dohodnutý vo výške

poslqrtnutého úveru. Dlžník je povinný doložiť pri zriaďovani záIožného práva
overenú kópiu poistnej zmluvy proti živelným pohromám, ktorá je vinkulovaná
v prospech veriteťa vo výške poskytnutého úveru.

8.2.3. Dlžník je povinný na získanú nehnutelhosť najneskór do 90 kalendámych dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného roáodnutia podať na pdslušnej správe
katastra návrh na zápis záIožného práva
overenú kópiu náwhu na vklad s vyzrrač
katastra nehnutel'ností, zašle dlžník na ad4
podania náwhu na vklad. Vznik založného
zaslaním lisfu vlastníctva s povoleným vkl
do 14 pracovných dní odo dňa nqft nutia prátoplatrrosti roáodnutia príslušnej
správy katastra o povolení zápisu _o*aráva v prospech veriteťa.

8.2.4, Dlžník sa zavázuje, že bez pís veriteťa, ani počas rea|izácie, ani po
ukončení a skolaudov aní stavby, n 'nosť nezaťaží v prospech tretích osób, a to
najmá zriadením záložnéh práva, ve ffio bremena alebo zabezpeěovacieho práva

8.2.5. Dlžník je ri zríadeni záIožného práva v každom prípade zabezpečiť
veriteťovi posta stného záIožného veriteťa.

8.2.6 Dlžník sričasn as s realizáciou vykonu záložného práva v prospech
záIožného veriteťa a ' má právo v rozsahu záložnej zmluvy si svoje oprávnené
nároky uplatrriť prostredníctvom predaja zélohu na dobrovoťnej dražbe spósobom
podrobne upravenl m v ziákone č.52712002 Z. z, o dobrovol'n; ch &ažbách v platnom
znení za predpokladu, ak nastan ričinky odstripenia od riverovej zmluvy zo strany
veritel'a. Po rcalízácíi zá ožného ptáva veriteť nemá žíadne závazl<y voči žiadnym
tretím osobám, ktoré si narokujri akékolŤek ptáva k vydraženej nehnuteťnosti. Najmá
nie je povinn imzabezpeěiť náhradné b vanie, ubytovanie alebo pdstrešie.

ČHnok IX.
Sankcie a možnost'odstrípenia od r[verovej zmluvy

Zmluvné strany sa pre prípad porušenia zmluÝn; ch povinností, alebo in ch právnych
predpisov, ktoré maj priamy vďah k uzawetej riverovej zmluve dohodli na spósobe
uplatnenia nasledovnych sankcií :

9.1. V prípade, ak dójde k nedodržaniu lehoty v; stavby - míx. 24 mesíacov - zmluvné
strany sa dohodli, že veritel' móže z,{ šiť urokov sadzbu poskytnutého veru, za

uje zriadiť záložné právo vprospech tretej
yžiadať vopred srihlas veriteťa. Veriteť mu
na ukoněenri stavbu aíLa pozamok pod
v prospech veriteťa.
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každych aj začatych 6 mesiacov po prekroěení lehoty vystavby, o 0,5 Yo p.a. pre cely
zostatok veru, atoaždov šky 9Yop.a.

9,2. Veriteť je oprávnen odstripiť od tejto riverovej zmluvy najmá v nasledujricich
pdpadoch:

a) v prípade omeškania dlžníka s rihradou 3 a viacerych splátok,
b) v prípade, že dlžník neumožní veriteťovi vykonať kontrolu stavby, resp. kontrolu

dodržiavania čelu, na ktoq bol poskytnut river jeho zamestnancami, alebo
poveren mi pracovníkmi krajského stavebného ťrradu,

c) vprípade, ak sa zistí uvedenie nepravdivych, či falšovan ch zát<ladn ch dajov na
strane dlžníka, ktoré sri sričasťou žiadosti o poskytnutie podpory vo forme riveru, a to
najmá dokladov o prdmoch d|žnika, projektovej dokumentácie a pod.,

d) v prípade, že ďIžník si nesplní svoju povinnosť bezodkladne poistit' novovzniknut
nehnuteťnosť voči živeln m pohromám s vinkuláciou poistného plnenia v prospech
veritel]a vo v ške poskytrrutého írveru po skolaudovaní a nadobudnutí právoplatnosti
kolaudačného roáodnutia,
v prípade, že si dlžník nesplní svoju povinn '*,,,,zriadiť bez zb>ťtočného odkladu na
získan nehnuteťnosť záIožné právo v veritera (najneskór do 90
kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia i kolaudačného rozhodnutia)
resp. neprelkáŽe yznik záloŽného práva v pť t iteťa v určenej lehote,

iil:" 
-t t , , . l .

0

g)

v prípade, že ďIžník poruší svoju povirrnosť ne tésť vlastníctvo nehnuteťnosti, na
ktorri bol poskytnut ťtver, na žiadn [u osobu, ňezmeniť jej ťrčel uživania a zostať
jej vylučnym vlastníkom po dobu
v prípade, že dlžník bez píso
ukončení a skolaudovaní stavby, ri ťnost'

ebo

ktoré sťr uvedené v článku IV., body: 4.7.,

tom, že došlo k zmene

e)

h)

D

veritera, počas realizácie, alebo po
zaťaží v prospech tretích osób, a to
zabezpečovacieho práva prevodu

v prípade, Že stanovenej lehote nedol oží doklad o

oprávnenej oso
Veriteť je povinn verovej zmluvy v nasledujťrcich prípadoch:

v prípade, že dlžník uty river použije v rozpore s ťrčelom jeho použitia,
v prípade, že dlžník čerpal prostriedky veru v rozpore so schválen m rozpočtom bez
predchádzajťrceho vyslovného, písomného srihlasu veri teÍ a,

v prípade, že stavba bola zrealizovaná v rozpore s platn;irm stavebn m povolením/
ohlásením stavby alebo v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou bez
predchádzaj ceho, q slovného, písomného s hlasu veritel'a,
v prípade porušenia článku VI. bod 6.7 rlverovej zmluvy.

i)

9.3.
a)
b)

c)

d)

ČHnok X.
Zmluv ná pokuta a poplatky

10.1. Dlžník je oprávneny, ak ešte nezaéal čerpať prostriedky liveru, ale vž mu bol otvoren}
ričet, požadovať ukončenie žmluvného vďahu z alc chkoťvek dóvodoÝ. Je pritom
povinn uhradiť poplatok spojen s poskytnutím riveru vo vyške 330,00 .

Zmluvné strany sa dohodli, že tento poplatok si veriteť nebude uplatňovať v prípade,
ak nastane situácia vis maior.
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t0.2. Veriteť a dlžník sa dohodli, že v ptipade ak dójde k porušeniu akejkol'vek povinnosti
dlžníka vyplývajúcej mu z úverovej zmluvy /okrem pdpadu uvedeného v ělránku IX.,
bod 9.3., písm.a) a k následnému odstúpeniu od úverovej zmluvy zo strany veriteťa,
je dlžník povinný uhradiť nesplatenú istinu úveru a zmluvnú pokutu vo vyške 25%
z nesplatenej istiny.

10.3. V prípade, že odstúpenie od zmluvy veriteťom nastalo z dóvodu uvedeného v článku
IX. bod 9.3. písm. a), je dlžník okrem uvedených úhrad povinný uhradiť veriteťovi
talďiež nnluvne dohodnutu pokutu podl'a zél<ona é. 52312004 Z.z. o rozpočtoqých
pravidlách verejnej správy a o zínene a doplnení niektorych zákonov.

čHnok XI.
Náhrada škody

11.1. V pdpade, ak dlžník svojím konaním spósobí škodu veriteťovi, (napr. aj uvedením do
omylu formou uvedenia nepravdivých údajov v žiadosti o poskytnutie podpory vo
forme ťrveru, pío dložením nepravdivych d ov, zmenou predmetu verovej
zmluvy) je veriteť oprávnen} žiadať náhr ej škody, ktorá mu konaním
ďIžníka vznikne. Pre uplatnenie náhrady ovenia zákona č. 4011964
z.z. občianskeho zákonrtíka v znení nesko v.

bodu sa dlžník nezbavujeL1,2. Uplatnením náhrady škody podťa predc

a ostatrr}mi právnymi predpismi, a to najmá: zákonom é. 5l3ll99l Zb. Obchodn m
zákonníkom v znení neskorších predpisov, zákonom č. 4011964 Zb. Občianskym
zákonníkom v znení neskorších predpisov, zákonom č. 16211995 Z.z o katastri
nehnutel'ností a o zápise vlastr ckych a in ch práv k nehnutelhostiam v znení
neskorších predpisov, zákonom é. 27811993 Z.z. o správe majetku štátu v zneru
neskorších predpisov, zákon é.52312004 Z.z. o rozpoětov ch pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov a pod.

12.4. Ak je alebo bude niektoré ustanovenie riverovej zmluvy neplatné alebo neričinné,
ostatné ustanovenie t m nie sri dotknuté. Zmluvné strany sa v tomto prípade zavázuji
nahradiť dohodou neplatné a]ebo neriěinné'irstanovenie norn m ustanovením. Do doby
lzawetia takejto dohody platí všeobecná riprava, tak ako je upravená yo všeobecne
záv dzny ch právnych predpi s o ch

12.5. Dlžník berie na vedomie a s časne dáva s hlas v srilade s 14 ,,zákorta o SFRB.'
k evidencií jeho osobn ch ridajov pre rn lučne vn tornri potrebu veriteťa. Veriteť
nesmie bez vopred udeleného písomného s hlasu dlžníkajeho osobné daje nikde
použiť, ani tieto nesmie poskytnriť alebo sprostedkovať tretej osobe. V nimky s
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presne stanovené v zákone ě. 42812002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znerú
neskorších predpisov.
Dlžník dáva súhlas so zverejnením uzavretej arrluvy v zmysle zákona é. 54612010
Z.z..

čUnor XIil.
Podmienky platnosti úverovej zmluvy

Úverová antluva nadobúda plafirosť a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na
webovom sídle veriteťa (www.sfrb.s§ a končí splnením a vyrovnaním závázkov dlžúka
v prospech veriteťa.

!/

olička, starosta
zastťrpenY

a podpis/

1 n -07- 2011

Bratis|ava, dňa

overenie podpisu dlžníka

ín
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