
Z M L U V A č. 0143-PRB/2021
o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

uzavretá podľa § 16 zákona č 443/2010 Z z o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva")

medzi týmito zmluvnýrm stranami

Poskytovateľ

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sídlo 81005 Bratislava 15, Námestie slobody 6

Oprávnený k podpisu Ing Martm Janáček, generálny tajomník služobného úradu
Poverený ministrom dopravy a výstavby SR
v Ol gantzačnom POl zadku Ministerstva dopravy a výstavby SR

IČO 30416094

DIČ 2020799209

bankové spojenie Štátna pokladnica

IBAN SK7181800000007000117681

(ďalej len "mInIsterstvo")

a

ŽIadateľ

Mesto Bytča

Sídlo

Okres

Kraj

Štatutárny orgán

IČO

014 Ol Bytča, Nám Slovenskej repubhky 1/1

Bytča

ŽIlInský

Ing Miloslav Mmárčik, pnmátor mesta

00321192

bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a s

IBAN

(ďalej len .žiadateľ'')

SK 12 0200 0000 0000 2352 5432

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

Článok l 
Predmet a účel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných piostnedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie
podľa zákona č 443/20 lOZ z o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon") na účelobstarama nájomných bytov podľa ~ 4 ods 1
písm d) zákona, špecifikovaných v článku II zmluvy, z rozpočtovej kapitoly mmisterstva

Článok II 
Údaje o stavbe

Dotácia sa poskytuje na kúpu 88 (slovom osemdesiatosem) nájomných bytov bežného štandardu
(ďalej len "stavba") s nasledovnýrru údajmi

a) názov stavby BD 2 x 44 b.j., súp. č. 1952, 1953

strana 1/6



b) mesto/obec Bytča
c) okres
d) predávajúci

Bytča
Nájomné bytové domy, s. r. o., IČO: 44607067
821 04 Bratislava, Stará Ivánska cesta 1/386

e) číslo kolaudačného rozhodnutra VaŽP/542/2020Kyt
f) kúpna zmluva/zo dňa -/23.04.2021
g) dátum právoplatnostt
kolaudačného rozhodnutia
(ďalej len "termín kolaudácie
stavby")
h) obstai ávacie náklady stavby
vrátane dane z pridanej hodnoty

l) vlastné zdi OJ e

12/2020

5310 774,20 EUR

3 452 004,20 EUR

Článok III
Výška dotácie

Mmisterstvo poskytne žiadateľovi dotáciu na účel uvedený v článku l zmluvy vo výške
1 858 770,00 eur (slovom Jeden milión osemstopaťdesiatosemtisíc sedemstosedemdesiat eur O
eurocentov) vrátane dane z pndanej hodnoty (ďalej len "DPH")

2 Dotáciu uvedenú v odseku l 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 pracovníkmi OÚ, ktorí ovena súlad kupovanej stavby

s projektovou dokumentáciou predloženou k žiadosti o poskytnutie dotácie,
b) platbou z vlastných zdrojov Žiadateľa vo výške 3452004,20 eur (slovom tn nnlióny

štynstopaťdesiatdvatisíc štyn eur 20 euro centov) a predložením dokladu o Ich úhrade OÚ,
c) nadobudnutím vlastníckeho práva k stavbe ŽIadateľom po nadobudnutí účmnosti tejto

zmluvy, pre odstiáneme právnych pochybností sa vlastnícke právo nadobúda vkladom
do katastra nehnuteľností,

d) predložením fotodokumentácie o umiestneni informačnej tabule podľa čl V ods l
písm r) zmluvy mmisterstvu

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 obstarávacích nákladov stavby z vlastných zdrOJOV vo výške podľa

článku II zmluvy,
c) ŽIadateľ nepredloží podklady podľa odseku 1 a 2 písm b) a d) pre možnosť čerpania dotácie

do 15 mája 2022
4 Žiadateľ Je povinný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon adrrnmstratívnej finančnej kontroly

podľa zákona č 35712015 Z z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite")

5 Mtnisteistvo umožní financovanie stavby po overení nadobudnutia vlastníckeho práva k stavbe
podľa odseku 2 písm c), predložení fotodokumentácre podľa odseku 2 písm d) a podpísaní
správy o vykonaní adrmrnstratívnej finančnej kontroly podľa zákona o finančnej kontrole
a audite oboma zmluvnýrm stranami
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6 Mmrstei stvo umožní čerpanie dotácie a ukončí financovanie stavby najneskôr 2 (dva) mesiace
odo dňa podpisu správy z admmistrativnej finančnej kontroly oboma zmluvnými stranami

7 Obstarávacie náklady stavby vo výške 5 310 774,20 EUR (slovom pať miliónov tnstcdesaťusic
sedcmstosedcmdcsiatštyn eur 20 eurocentov) sú závazné

8 OÚ na požiadame vystavi potvrdenie o úhrade predloženej faktúry a to do 7 (Siedmich) dní od
požiadam a Ak v tom čase ešte faktúra me Je uhradená, potvrdenie o úhrade vystaví OÚ do 7
(Siedmich) dní odo dňa úhrady

Článok V 
Povinnosti žiadatel'a

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

podľa § 10 ods 1 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 bývam a,
d) bude vykonávať pravidelné revízie, údržbu a mcderruzáctu stavby, resp nájomných bytov,

nájomné byty a Ich vybaveme bude zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a udržiavať v stave
spôsobilom na nadne užívame,

e) ustanoví v mternorn akte naderua podmienky upravujúce nájom podporených nájomných
bytov a tento mterný akt naderna predloží mmisterstvu v lehote do 3 (troch) mesiacov
od ukončenia financovania stavby, ak takýto doklad nebol súčasťou žiadosti o poskytnutie
dotácie,

f) umožní zamestnancom OÚ alebo rrnmsterstva výkon kontroly plnenia zmluvných
a vybraných zákonných podmienok, o termíne 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 § 11 ods

bod I zákona,
písm a)

l) dodrží podiel prenájmu nájomných bytov podľa § 11 ods 1 písm a) bod 2 zákona,
J) od budúcich nájomcov nebude v SÚVislosti s pndelením nájomného bytu vyžadovať mé

finančné plnenia 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 podľa § 18 ods 1 zákona,
1) výšku ročného nájomného určí dohodou,
m) vytvor Í osobitný rezervný fond podľa § 18 ods 2 zákona alebo fond prevádzky, údržby

a opráv bytovej budovy podľa § 18 ods 3 zákona,
n) na stavbu podľa článku II zmluvy zriadi záložné právo v prospech rmmsterstva

na zabezpečenie vrátenia poskytnutej dotácie a na zachovame nájomného charakteru bytov
podľa písm c) tohto článku zmluvy,

o) podpísaný návrh záložnej zmluvy predloží mmisterstvu najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní
od ukončenia financovania stavby rmrnsterstvom v písomnej a elektronickej forme,

p) podá návrh na vklad záložného práva v prospech mmisterstva príslušnému okresnému
úradu, katastrálnemu odboru najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od uzatvorenia záložnej
zmluvy,

l) umiestni na viditeľné a verejne dostupné miesto stavby informačnú tabuľu, ktorá bude
mformovať o tom, že nájomné byty v stavbe boh financované z dotácie poskytnutej
rmrusterstvom, vyhotoveme informačnej tabule zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady a JCJ
vyhotovenie bude podľa špecifikácie poskytnutej mmisterstvom

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

3 Žiadateľ Je povmný mformovať rmruster stvo 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 "Občlansky zákonník") od zmluvy odstúpiť ak
a) žiadateľ nedodrží ruektorú z podmienok dohodnutých V zmluve,
b) po uzavretí tejto zmluvy sa preukáže, že žiadateľ v žradosti o dotáciu alebo v prílohách k nej

uviedol nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré rnohlr mať vplyv pn rozhodovaní
o pnznaní dotácie,

c) žiadateľ poruší podmienku zachovať nájomný charakter bytov v stavbe podľa článku V ods
I písm c) zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu rmmsterstva

2 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany rrunisterstva, Je žiadateľ povmný vrátiť
dotáciu vrátane úrokov vypočítaných zo základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
k l Januáru príslušného kalendárneho roka (ďalej len "príslušenstvo") na účet rrurusterstva,
ktorý mu vopred oznámi

3 V prípade, ak žiadateľ nezachová nájomný charakter bytov bez predchádzajúceho písomného
súhlasu rmmsterstva a rmmsterstvo z tohto dôvodu odstúpi od zmluvy, môže rmmsterstvo
upustiť od požadovarua príslušenstva, Iba ak k zmene nájomného charakteru bytov došlo
vo verejnom záujme

Článok VII
Sankcie a osobitné ustanovenia

Žiadateľ SI Je vedomý povinností vyplývajúcich mu zo zákona č 315/2016 Z z o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších
predpisov

2 ŽIadateľ bene na vedomie, že v prípade nedodržania podmienky zachovania nájomného
charakteru bytov Je povmný na základe rozhodnutia mrrusterstva vrátiť poskytnutú dotáciu
a odvod vo výške 10 % z poskytnutej dotácie podľa § II ods 4 zákona

3 V prípade porušenia povmnosti podľa tejto zmluvy zo strany žiadateľa, a to najma povmnosti
poskytnutia súčinnosti alebo predkladania dokladov a iných dokumentov, najma ale melen
podľa článku IV ods 3 písm c) zmluvy, Je rmrnsterstvo oprávnené žiadať zmluvnú pokutu
až do výšky 5 000 eur, a to aj opakovane podľa početnosti a závažnosti porušenej povrnnosti

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

5 Žiadateľ udeľuje rrurnsterstvu súhlas na zhromažďovame a publikovanie údajov o stavbe
uvedených v žradosti vrátane Jej fotodokumentácie na štatistické, evidenčné a prezentačné
účely Poskytnuté údaje môžu byť zverejnené v hstmnej podobe aj v elektronickej podobe

6 Zmluvné strany majú zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v pnjatí
pnmeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných
údajov len na konkrétny účel, rmmmahzácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu
Ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov Zmluvné strany spracúvajú 

osobné údaje v súlade snanadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pn spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj
zákonom č 18/2018 Z z o ochrane osobných údaj ov a o zmene a doplnení mektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

7 Zmluvné strany informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov poskytnú
len osobe, ktorej sa týkajú 

8 Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov sa poskytnú súdu,
prokuratúre alebo inému orgánu štátu na účely plnenia Jeho úloh podľa osobitného predpisu
alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhanra trestných Č 111ov
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Článok VIII
Dôverné informácie

Ak SI zmluvné strany pn rokovaní o uzavretí zmluvy navzájom poskytli rnfoirnácie označené
ako dôverné, nesmie zmluvná strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť Ich tretej
osobe a am pOUŽIť Ich v rozpore s Ich účelom pre svoje vlastné potreby Dôverné informácre
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 prehlástli 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 povinná
zabezpečiť, aby žiadna dôverná mformácra nebola sprístupnená bez súhlasu druhej zmluvnej
strany, a to Čl už úplne alebo čiastočne, tretej osobe

3 Povinnosť mlčanlivosti sa neaphkuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že
a) je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupmť a/alebo zverejniť na základe zákona

alebo
b) dôverná informácia sa stala všeobecne známou

4 V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú mformácm sprístupmť, je povmná o tom
bez zbytočného odkladu inforrnovať vopred druhú zmluvnú stranu

5 Za porušenie povinnosti mlčanhvosti sa nepovažuje
a) ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu zástUPCOVI,

daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne
zaviazané zmluvnou stranou k povinnostt mlčanlrvosn,

b) zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri 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 registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky podľa § 47a ods l Občianskeho zákonníka v nadvaznosti na § 5a ods l a 6
zákona č 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorych
zákonov (zákon o slobode mformácrí)

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

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

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

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

5 Na vylúčenie pochybností Je generálny naditeľ sekcie bytovej politiky, stavebníctva
a mestského rOZVOja oprávnený za rmrnsterstvo uskutočnrť všetky úkony vo veciach tejto
zmluvy okrem úkonov smerujúcich k zmene zmluvy dodatkom a/alebo ukončeniu zmluvy

6 Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnýmr ustanoveniam:
Občianskeho zákonníka a s ním súvisracim: piedprsrm slovenského pl ávneho ponadku Všetky
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spory, ktoré vzmknú v súvislosti s touto zmluvou bude nešrť príslušný súd Slovenskej republiky
7 Zmluva Je vyhotovená v 7 (siedmich) rovnopisoch, pnčom 3 (tn) rovnopisy obdrží

rmmsterstvo.P (dva) rovnopisy obdrží žiadateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží OÚ
8 Neplatnosť mektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení

Ak sa mektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpisrm ,
zavazujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť mým, ktoré naJVIaC zodpovedá
účelu a právnemu významu pôvodného ustanovema zmluvy

9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú SI vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy,
ich zmluvná voľnosť me Je ničim obmedzená a že im me sú známe okolnosti, ktoré by im brámh
platne uzavneť zmluvu V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá
vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlás ema

10 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu Sl nadne prečítali, Jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozurmteľne, bez omylu,
bez časového tlaku alebo za Jednostranne nápadne nevýhodných podrmenok, bez akéhokoľvek
psychického alebo fyzického nátlaku

Dňa Dňa

Za m1l11sterstvo Za žIadateľa

Ing. Martin Janáček
generálny tajomník služobného úradu

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta
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