
Z M L U V A č. OllO-PRB/2020
o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

uzavretá podľa § 16 zákona č 443/20 lOZ z o dotáciách na rozvoJ bývania /l!rf 1
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva") '" lL

medzi týmito zmluvnými stranami

Poskytovateľ

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sídlo 810 05 Bratislava 15, Námestie slobody 6

Oprávnený k podpisu Ing Martm Janáček, generálny tajomník služobného úradu
Povel eny mtntstrom dopi avy a výstavby SR
v O,gantzačnom pot tadku Mmtsterstva dopravy a vystavby SR

IČO 30416094

DIČ 2020799209

bankové spojenie Štátna pokladnica

IBAN SK71 8180000000700011 7681

(ďalej len .mirusterstvo'')

a

Žiadateľ

Mesto Bytča

Sídlo

Okres

Kraj

Štatutárny orgán

IČO

o 14 O l Bytča, Nám Slovenskej repubhky II l

Bytča
Žihnský

Ing Miroslav Mmarčík, pnmátor mesta

00321192

bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a s

IBAN

(ďalej len "žladatel"')
SK12 0200 0000 0000 2352 5432

(mimsterstvo a žiadateľ ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

Článok l 
Predmet a účel zmluvy

Predmetom zmluvy Je poskytnutie finančných prostnedkov zo štátneho rozpočtu formou dotacie
podľa zákona č 443/2010 Z z o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon") na účelobstarama nájomných bytov podľa § 4 ods I
písm d) zákona. špecifikovaných v článku II zmluvy, z rozpočtovej kapitoly mimsterstva

Článok II 
Údaje o stavbe

Dotácia sa poskytuje na kúpu 88 (slovom osemdesiatosem) nájomných bytov bežného štandardu
(ďalej len "stavba") s nasledovnými údajmi
a) názov stavby BD 2 x 44 b.j., súp. č. 1578,1579
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b) mesto/obec
e) okres

Bytča
Bytča

d) predávajúci HA NT Development, a. S., IČO: 47800011
821 04 Bratislava, Stará Ivanská cesta 1/386

e) čislo kolaudačného rozhodnutia VaŽP/569/2019 Kyt
f) kupna zmluva/zo dňa 125.02.2020
g) termín kolaudácie stavby
h) oprávnené náklady stavby
vrátane dane z pridanej hodnoty

l) vlastné zdroje

12/2019

5255587,76 EUR

3678917,76 EUR

Článok III
Výška dotácie

Mmisterstvo poskytne žiadateľovi dotáciu na účel uvedený v článku l zmluvy vo výške
l 576 670,00 EUR (slovom Jeden milión paťstosedemdesiatšesťtrsíc šesťstosedemdesiat eur O
eurocentov) vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len .,DPH")

2 Dotáciu uvedenú v odseku I tohto článku zmluvy me Je možné ZVÝŠIť

Článok IV
Podmienky poskytnutia a spôsob čerpania dotácie

Dotáciu podľa článku III zmluvy poskytne rmmsterstvo prostredníctvom miestne príslušného
okresného úradu v sídle kraja (ďalej len "OÚ") formou bezhotovostnej úhrady faktúry vystavenej
predávajúcim stavby pre žiadateľa

2 Čerpanie dotácie na kúpu stavby Je podmienené
a) vykonaním fyzickej kontroly stavby pracovníkmt OÚ, ktorí ovena súlad kupovanej stavby

s projektovou dokumentáciou predloženou k žradosti o poskytnutie dotácie,
b) platbou z vlastných zdrOJOV žiadateľa vo výške 3678917,76 EUR

šesťstosedemdesratoserntisic devaťstosedemnásť eur 76 euro centov) a
o Ich úhrade OÚ,

(slovom tn milióny
predložením dokladu

c) nadobudnutím
zmluvy, pre

vlastníckeho práva k stavbe žiadateľom po
odstránenie právnych pochybností sa vlastnícke

nadobudnutí účinnosti tejto
právo nadobúda vkladom

do katastra nehnuteľností,
d) predložením techmcko-ekonomického hodnotenia stavby rmmsterstvu,
e) predložením fotodokumentácie o umiestneni informačnej tabule podľa čl V ods 1

písm r) zmluvy rmrusterstvu
3 Mirusterstvo neumožní čerpať dotáciu, ak

a) sa kontrolou preukáže nesúlad kupovanej stavby s projektovou dokumentáciou predloženou
k žiadosti o poskytnutie dotácie,

b) žiadateľ neuhradí časť oprávnených nákladov stavby z vlastných zdrOJOV vo výške podľa
článku II zmluvy,

c) žiadateľ nepredloží podklady podľa odseku 1 a 2 písm b), d) a e) pre možnosť čerpania
dotacre do 15 mája 2021

4 ŽIadateľ Je povmný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon adrmmstratívnej finančnej kontroly
podľa zákona č 357/2015 Z z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zakonov (ďalej len .,zákon o finančnej kontrole a audite")

5 Ministerstvo umožní financovanie stavby po overení nadobudnutia vlastníckeho práva k stavbe
podľa odseku 2 písm c), predložení dokladov podľa odseku 2 písm d) a e) a podpísaní správy
o vykonaní admimstrativnej finančnej kontroly podľa zákona o finančnej kontrole a audite
oboma zmluvnými stranami
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6 Mimsterstvo umozm ceipame dotácie a ukončí financovanie stavby najneskôr 2 (dva) mesiace
odo dňa podpisu správy z admmistrativnej finančnej kontroly oboma zmluvnými stranami

7 Oprávnené náklady stavby vo výške 5255587,76 EUR (slovom pat' rruhónov
dvestopaťdesiatpaťtisic paťstoosemdesiatsedern eur 76 eurocentov) sú záväzné

Článok V
Povmnosti žiadateľa

ŽIadateľ sa zavazuje, že
a) na financovarue kúpy stavby použije vlastné zdroje, ktorými preukázal splnenie podmienky

podľa § 10 ods l písm a) zákona,
b) dotáciu použije Iba na účel uvedený v článku l zmluvy,
c) nájomné byty v stavbe budú využité výlučne na účely nájomného bývania,
d) bude vykonávať pravidelné revízie, údržbu a modernizáciu stavby, resp nájomných bytov,

nájomné byty a Ich vybavenie bude zve!'ad'ovať, chránrť, zhodnocovať a udržiavať v stave
spôsobilom na nadne užívame,

e) ustanoví v mternom akte nadema podmienky upravujúce nájom podporených nájomnych
bytov a tento interný akt naderua predloží mimsterstvu v lehote do 3 (troch) mesiacov
od ukončenia financovania stavby, ak takýto doklad nebol súčasťou žiadosti o poskytnutie
dotácie,

f) umožní zamestnancom OÚ alebo ministerstva výkon kontroly plnenia zmluvnych
a vybraných zákonných podmienok, o teimíne a rozsahu kontroly bude žiadateľ vopred
upovedomený,

g) nájomná zmluva na prenájom bytov v stavbe bude uzatvorená v súlade s § 12 zákona,
h) nájomné byty v stavbe prenajme fyzickým osobám podľa § II ods písm a)

bod l zákona,
1) dodrží podiel prenájmu nájomných bytov podl'a § II ods l písm a) bod 2 zákona,
j) od budúcich nájomcov nebude v súvislosti s pndelením nájomného bytu vyžadovať mé

finančné plnerua okrem nájomného, nákladov spojených s užívaním bytu a prípadného
zloženia finančnej zábezpeky podľa § 12 ods 7 zákona,

k) v nájomnej zmluve upraví právo pre výkon kontroly podl'a § 18 ods l zákona,
l) výšku ročného nájomného určí dohodou,
m) vytvorí osobitný rezervný fond podl'a § 18 ods 2 zákona alebo fond prevádzky, údržby

a opráv bytovej budovy pod!'a § 18 ods 3 zákona,
n) predloží techmcko-ekonormcké hodnotenie stavby,
o) na stavbu podľa článku II zmluvy zriadi záložné právo v prospech rmmsterstva

na zachovanie nájomného charakteru bytov podl'a písm c) tohto článku zmluvy,
p) podpísaný návrh záložnej zmluvy predloží nurusterstvu najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní

od ukončenia financovania stavby rmrnsterstvom v písomnej a elektronickej forme,
q) podá návrh na vklad záložného práva v prospech mmisterstva príslušnému okresnému

úradu, katastrálnemu odboru najneskôr do 30 (tndsiatich) dní od uzatvorenia záložnej
zmluvy,

r) urruestrn na viditeľné a verejne dostupné rruesto stavby informačnú tabul'u, ktorá bude
111 formovať o tom, že nájomné byty v stavbe boli financované z dotácie poskytnutej
rmmsterstvom, vyhotovenie informačnej tabule zabezpečí Žiadate!' na vlastné náklady a Jej
vyhotovenie bude podl'a špecifikácie poskytnutej rmmsterstvorn

2 ŽIadateľ Je povinný OÚ predkladať faktúry najneskôr 21 (dvadsaťjeden) dní pred lehotou
Ich splatnosti V prípade nedodržama tejto lehoty znáša všetky následky spojené s omeškaním

3 ŽIadate!' Je povinný informovať mmisterstvo o všetkých skutočnostiach a zmenách týkajúcich
sa kúpnej zmluvy, ktorú ŽIadateľ uzatvonl s predávajúcim stavby uvedeným v článku II zmluvy
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Článok VI
Odstúpenie od zmluvy

Mimsterstvo je oprávnené podľa § 48 zákona č 40/1964 Zb Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ObČIansky zákonník") od zmluvy odstúpiť ak
a) ŽIadateľ nedodrží niektorú z podmienok dohodnutých V zmluve,
b) po uzavretí tejto zmluvy sa preukáže, že ŽIadateľ v žradostt o dotáciu alebo v prílohách k nej

UVIedol nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré mohli mať vplyv pn rozhodovaní
o pnznaní dotácie,

c) ŽIadateľ poruší podmienku zachovať nájomný charakter bytov v stavbe podľa článku V ods
l písm c) zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu rrumsterstva

2 V prípade, že dôjde k odstúperuu od zmluvy zo strany numsterstva, je ŽIadateľ povinný vrátiť
dotáciu vrátane úrokov vypočítaných zo základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
k 1 Januáru príslušného kalendárneho roka (ďalej len ,.príslušenstvo") na účet rmrusterstva,
ktorý mu vopred oznárm

3 V pl ípade, ak ŽIadateľ nezachová nájomný charakter bytov bez predchádzajúceho písomného
súhlasu rrumsterstva a mmisterstvo z tohto dôvodu odstúpi od zmluvy, môže rmmsterstvo
upustiť od požadovama príslušenstva, Iba ak k zmene nájomného charakteru bytov došlo
vo verejnom záujme

4 ŽIadate]' je oprávnený od zmluvy odstúpiť Iba ak
a) vopred vráti na účet rmmsterstva vyčerpanú časť dotácie uvedenú v článku III zmluvy

vrátane príslušenstva,
b) nedošlo k čerpamu dotácie

5 Ministerstvo môže upustrť od vymáhania príslušenstva podľa odseku 4 písm a) tohto článku
zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Článok VII
Sankcie a osobitné ustanovenia

ŽIadatel' SI je vedomý povinnosti vyplývajúcich mu zo zákona č 315/2016 Z z o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

2 V prípade porušenia povinnosti podľa tejto zmluvy zo strany ŽIadateľa, a to najma povmnosti
poskytnutia súčinnosti alebo predkladama dokladov a Iných dokumentov, najma ale melen
podľa článku IV ods 3 písm c) zmluvy, je rrumsterstvo oprávnené ŽIadať zmluvnú pokutu
až do výšky 5 000 eur, a to aj opakovane podľa početnosti a závažnosti porušenej povinnosti

3 Uplatnenie a uhradenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na právo odstúpiť od zmluvy alebo
SI uplatniť právo na náhradu škody

4 ŽIadatel' udeľuje rmmsterstvu súhlas na zhromažďovame a pubhkovanie údajov
uvedených v žiadosti vrátane Jej fotodokumentácie na štatisncké. evidenčné a
účely Poskytnuté údaje môžu byť zverejnené v Iistmnej podobe aj v elektronickej podobe

5 Zmluvné strany majú zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí
pnmeraných technických a orgamzačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných
údajov len na konkrétny účel, rmmrnahzácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu
Ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov Zmluvné strany spracúvajú
osobné údaje v súlade s nanadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pn spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ako aj
zákonom č 18/2018 Z z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení mektorých zákonov

o stavbe
prezentačné

v znení neskorších predpisov
6 Zmluvné strany informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov poskytnú

len osobe, ktorej sa týkajú
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7 Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov sa poskytnú súdu,
prokuratúre alebo mé mu orgánu štátu na účely plnema Jeho úloh podľa osobitného predpisu
alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhama trestných činov

Článok VIII
Dôverné informácie

Ak SI zmluvné strany pn rokovaní o uzavretí zmluvy navzájom poskytli mformácie označené
ako dôverné, nesmie zmluvná strana, ktorej sa tieto mformácie poskytli, prezradiť Ich tretej
osobe a am použiť Ich v rozpore s Ich účelom pre svoje vlastné potreby Dôverné mfoimácie
nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany, ak zmluva neustanovuje mak alebo ak zo zmluvy nevyplýva mak
Za dôverné informácie sa na účely tejto zmluvy pokladajú aj všetky informácie, údaje alebo
mé skutočnosti, o ktorých sa zmluvná strana dozvedela na základe zmluvy a/alebo v spojení
so zmluvou a ktoré za dôverné zhodne prehlásili obe zmluvné strany (ďalej len "dôverné
mformácie")

2 Každá zmluvná strana Je povinná, ak zo zmluvy alebo všeobecne závazných právnych
predpisov nevyplýva mak, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a Je povmná
zabezpečiť, aby žiadna dôverná informácia nebola sprístupnená bez súhlasu druhej zmluvnej
strany, a to Čl už úplne alebo čiastočne, tretej osobe

3 Povinnosť mlčanlrvosti sa neaphkuje v prípade, ak zmluvna strana zodpovedne preukáže, že
a) Je povmná predmetnú dôvernú informáciu sprístupmť a/alebo zverejnrť na základe zákona

alebo
b) dôverná informácia sa stala všeobecne známou

4 V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupmť, Je povmná o tom
bez zbytočného odkladu informovať vopred druhú zmluvnú stranu

5 Za porušeme povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje
a) ak Je dôverná mformácia sprístupnená v

daňovému poradcovi alebo audítorov I zmluvnej
potrebnom rozsahu právnemu zástUPCOVI,
strany, ak tieto osoby budú preukázatel'ne

zaviazané zmluvnou stranou k povmnosti mlčanhvosti,
b) zverejnerue zmluvy v Centrálnom registrt zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej

republiky

Článok IX
Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom Jej podpísama zmluvnými stranami a ÚČinnosť dňom
nasledujúcim po dm Jej zverejnenia v Centrálnom registn zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky podľa § 47a ods l Občianskeho zákonníka v nadvaznosti na § 5a ods l d 6
zákona č 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode mformácrí)

2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
3 Zmluvu možno memť alebo dopÍňať len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných

oboma zmluvnými stranami
4 Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyžaduje, ak dôjde

a) k predlžeruu termínu uvedeného v článku IV ods 3 písm c) zmluvy najviac o 3 (tn)
mesiace, pnčom toto predlženie termínu sa nepovažuje za porušenre zmluvne dohodnutych
podmienok,

b) k zmene Identifikačných údajov zmluvných strán alebo osoby oprávnenej na konarue
za rmrusterstvo podľa odseku 5 tohto článku zmluvy

5 Na vylúčenie pochybností Je generálny nadrteľ sekcie bytovej politiky a mestského rOZVOja
oprávnený za rmrnsterstvo uskutočniť všetky úkony vo veciach tejto zmluvy okrem úkonov
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smerujúcich k zmene zmluvy dodatkom a/alebo ukončeniu zmluvy
6 Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú nadrť prislušnýrm ustanovemarm

Občianskeho zákonníka a s ním SÚVISIaCImI predpismi slovenského právneho ponadku Všetky
spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky

7 Zmluva je vyhotovená v 7 (siedmich) rovnopisoch, pnčom 3 (tn) rovnopisy obdrží
mmisterstvo.fž (dva) rovnopisy obdrží žiadateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží OÚ

8 Neplatnosť mektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení
Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpisrm ,
zavazujú sa obe zmluvné strany takéto ustanoveme nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá
účelu a právnemu významu pôvodného ustanovema zmluvy

9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú SI vedomé všetkých následkov vyplývajúcich
Ich zmluvná vol'nosť me je ručím obmedzená a že Im me sú známe okolnosti, ktoré
platne uzavneť zmluvu V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za
vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásema

10 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu SI nadne prečítali, jej obsahu porozumeli

zo zmluvy,
by Im bránih
škodu, ktorá

a táto plne
zodpovedá Ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určrte a zrozumiteľne, bez omylu,
bez časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek
psychického alebo fyzického nátlaku

1 7, 08. Z020
Dňa Dňa z O -08- 2020 

Za mInIsterstvo J 

< ; 

~,~ ~:~~.~/':~ ~~ ( ~ 
Ing. Miroslav Minarčík

pnmátor mesta

strana 6/6 


