




















14.5. 

14.6. 

14.7. 

14.8. 

14.9. 

14.10. 

14.11. 

14.12. 

14.13. 

Žiadne opomenutie, zámerné nevyužitie, neuplatnenie, neskoré uplatnenie alebo odklad 
uplatnenia alebo využitia určitého zmluvného alebo zákonného práva alebo nároku sa 
nepovažuje za vzdanie sa tohto práva alebo nároku alebo súvisiaceho práva alebo nároku. 
Nadpisy v tejto Zmluve slúžia iba k uľahčeniu orientácie a nemajú vplyv na jej výklad. 
Dlžník týmto vyhlasuje, že v zmysle § 401 Obchodného zákonníka sa predlžuje premlčacia 
doba práv voči Dlžníkovi, a to na IO rokov od doby, keď začala po prvý raz plynúť. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán sa riadia predovšetkým ZoŠFRB a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, a to najmä Obchodným zákonníkom, v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 374/2014 o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
Ak sa niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stanú neplatnými, neuc111nym1 alebo 
nevymáhateľnými, Zmluvné strany sa dohodli, že takéto ustanovenia nahradia novými 
ustanoveniami, ktoré budú zodpovedať obsahu neplatných, neúčinných alebo 
nevymáhateľných ustanovení Zmluvy. Do doby uzavretia takejto dohody platí všeobecná 
úprava, tak ako je upravená vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 
Dlžník podpisom tejto Zmluvy čestne prehlasuje, že nemá žiadne záväzky voči daňovému 
úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ani 
iným verejným inštitúciám, úradom alebo organizáciám a orgánom verejnej správy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú riešiť 
predovšetkým zmierlivo. Ak to nebude úspešné, rozhodne spor príslušný súd Slovenskej 
republiky. 
Záväzok Dlžníka zo Zmluvy zaniká najskôr úplným splnením všetkých povinností Dlžníka 
voči Veriteľovi súvisiacich priamo alebo nepriamo so Zmluvou. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 
že obsah Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

V Bratislave dňa }./�?��� l:i!»tt(Li ;;�l(tJ rf· ///. ÁJ({,V ............................ dna .................. . 

Veriteľ 

Jng. ura K u r ň a v k a 
gene álny riaditeľ 

Štátneho fondu rozvoja bývania 
pečiatka, podpis veriteľa 

2016_PO_U4 II_ 444_ZBKZ_ s_dmáciou_v2 

Dlžník 

11 / 11 


