
Zmluva č. 400121007 - Dodatok č. 3 

Československá obchodná banka, a.s.
so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava 
IČO: 36 854 140 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 43 J 4/B 
(ďalej len „Banka") 
ktorú zastupujú: 

kontaktné miesto: 
adresa: 

a 

Obec Skalité 

Ing. Peter Horvát 
Ing. Vratislava Adamicová 
SME pobočka Žilina 
Jána Milca 780/14, 010 01 Žilina 

so sídlom: Skalité 598, 023 14 Skalité 
IČO: 00 314 285 
( ďalej len "Klient") 
ktorého zastupuje: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce 

(Banka a Klient ďalej tiež „Zmluvné strany") uzavierajú tento 

Dodatok č. 3 

k Zmluve o vystavení bankovej záruky číslo 400121007 
( ďalej iba „Dodatok") .. , · .• 

strana 1. 

Za účelom aktuálnej úpravy vzájomných záväzkových vzťahov Zmluvných strán vzniknutých 
na základe a v súvislosti so Zmluvou o vystavení bankovej záruky číslo 400121007 zo dňa 18.02.2021 
v znení platných dodatkov (ďalej len „Zmluva") sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách 
ustanovení Zmluvy: 

I. 

1) Pôvodné znenie Článku I. - Predmet zmluvy Zmluvy, bod 3. Záručná suma sa nahrádza
nasledovným znením:
Záručná suma ·· ;.:.'·· 
Výška =902.770,-
Mena EUR

2) Pôvodné znenie Článku 1. - Predmet zmluvy Zmluvy, bod 3. Dokumenty, ktoré je potrebné
predložiť s výzvou Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Banková záruka môže byť Bankou vystavená aj ako nepriama záruka (protizáruka) v prospech inej 
banky (vystavujúcej priamu záruku v prospech Veriteľa Klienta) a to aj podľa právneho poriadku 
a obchodných zvyklostí krajiny sídla Beneficienta. V takom prípade Klient žiada Banku, aby plnila tejto 
inej banke v súlade s podmienkami protizáruky, pričom kde sa v Zmluve hovorí o plnení z bankovej 
záruky Veriteľovi Klienta, rozumie sa tým aj plnenie protizáruky poskytnuté Bankou v prospech inej 
banky za jej plnenie z priamej záruky Veriteľovi Klienta. 

Banka na základe žiadosti Klienta poskytne Bankovú záruku ako zabezpečovací prostr.i.edok vo výške 
1,0 násobku schváleného úveru zo Zmluvy o poskytnutí podpory, max. vo výške =902.770,-EUR 
(Záručná suma) za poskytnutie podpory vo forme úveru za účelom výstavby obecných nájomných bytov 
(19 bytových jednotiek a súvisiacej technickej vybavenosti) v katastrálnom území Skalité na základe 
zmluvy o dielo č. 26/01/2021 so zhotoviteľom Obec Skalité - prevádzkareň, príspevková organizácia 
(IČO: 35 996 111) čerpaného Klientom zo Štátneho fondu rozvoja bývania s dobou platnosti max. do 
dňa splatnosti úveru dohodnutej v Zmluve o poskytnutí podpory v prospech oprávneného: Štátny fond 
rozvoja bývania, so sídlom: Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31 346 542 (ďalej len 
„Oprávnený" alebo „Verite('"). Banková záruka, vystavená Bankou v prospech Veriteľa podľa tejto 
Zmluvy bude okrem iného obsahovať jednoznačný záväzok Banky uhrádzať za Klienta včas 

Obec Skalité 
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a v stanovenej výške dlžnú sumu zo Zmluvy o poskytnutí podpory a v prípade, ak s1 Khent túto svoJu 
povmnosť voči Venteľovi nebude plmť za obdobie 3 a viac mesiacov 
Závazok Banky podľa Bankovej záruky vystavený na základe Zmluvy sa bude zmžovať o zrealizovanú 
splátku úveru Venteľov1 zo strany Klienta ako dlžníka v zmysle splátkového kalendára na základe 
predložema potvdema Venteľa o výške splateneJ 1stmy úveru a o uvoľnení časti z Bankovej záruky ako 
aJ o každú vykonanú platbu v rámci teJto záruky na základe písomneJ výzvy Venteľa špec1fikovaneJ 
v podmienkach Bankovej záruky 

II. 
Pôvodné zneme Článku III. - Vystavenie Bankovej záruky, bod 2 Zmluvy sa nahrádza nasledovným 
znením 

2 Nárok na vystaveme BankoveJ záruky zamká dľía 15.08.2025 Khent Je oprávnený požtadať Banku 
o vystaveme bankoveJ záruky naJneskôr 1 O pracovných dní pred uplynutím uvedenej lehoty
a zároveľí me neskôr ako 10 pracovných dní pred požadovaným d1fom JeJ vystavema, ak Banka
neurčila mak

III. 
Pôvodné zneme Článku IV. - Odkladacie podmienky Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením 

Banka me Je povmná vystaviť Bankovú záruku, ak neboh splnené nasledovné podmienky 
a) znaden1e bežného účtu v Banke, pnčom Banka potvrdzuje, že Khent túto podmienku splml a má

v Banke znadený účet IBAN SK60 7 500 0000 0040 2911 2119,
b) Dodatok bol zvereJnený a nadobudol účmnosť v súlade so zákonom č 211/2000 Z z o slobodnom

prístupe k 111formác1ám v platnom znení,
c) bolo predložené uzneseme obecného zastupiteľstva o schválení navýšeného rozpočtu stavby -

bytový dom - obecné nájomné byty ( 19 bytových Jednotiek a súv1siaceJ techmckeJ vybavenosti
v katatrálnom území Skahté,

d) zaplateme poplatku v zmysle článku IV - Poplatky a zmluvné pokuty Zmluvy,
e) bol predložený súhlas obecného zastupiteľstva s poskytnutím úveru, navýšením rozpočtu stavby

bytového domu 19 b J Skahté a s navýšením sumy bankovej záruky,
f) bolo predložené stanovisko hlavného kontrolóra k pnJatrn úveru,
g) bolo predložené osvedčeme m1estneJ volebnej kom1s1e o zvolení starostu,
h) bol predložený aktualizovaný rozpočet obce
pnčom Banka nemusí podľa svoJho uvážema splneme mektorých podmienok v okamihu vystavema
Bankovej záruky vyžadovať, pnčom v takomto prípade Je Klient povmný bez zbytočného odkladu
zabezpečiť dodatočné splneme príslušnej podmienky, v opačnom prípade sa to bude považovať za
Prípad porušema

IV. 
Pôvodné zneme Článku VII. - Ďalšie záväzky Klienta Zmluvy sa dopÍ

l

la o bod 6 s nasledovným 
znením 

6 Khent sa zavazuJe pravidelne predkladať Banke 
• ročne, naJneskôr do 60. dňa príslušného kalendárneho roka

súvahu podľa platných účtovných predpisov 
výkaz ziskov a strát podľa platných účtovných predpisov 
finančný výkaz o prÍjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 
finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných závazkoch FIN 5-04 
finančný výkaz o bankových účtoch a závazkoch obcí, vyšších územných celkov a nnm 
znadených rozpočtových orga111zác1í FIN 6-04 

• ročne, naJneskôr do 31.07. príslušného kalendárneho roka
záverečný účet mesta 
správu audítora 

• naJneskôr do 35 dní od schválema v zastupiteľstve
rozpočet pre nasledujúce rozpočtové obdobie 
zmeny v schválených rozpočtoch 

Československá obchodná banka, a s Obec Skahté 
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• na požiadanie Banky do 10 dní:

strana 3. 

ďalšie doklady súvisiace s finančnou situáciou Klienta, najmä predkladanie výkazov 
informujúcich o stave a štruktúre dlhu a záväzkoch klienta, ktoré sú potrebné pre 
výpočet zákonnej zadlženosti, resp. zavedenia ozdravného režimu/nútenej správy 
časovú štruktúru pohľadávok 

v. 

Príloha č. 2 - ,,Vzor Žiadosti o poskytnutie bankovej záruky" tohto Dodatku nahrádza vzorovú Prílohu 
č. 2 Zmluvy uvedenú v Článku IX. - Zoznam príloh.

VI. 
1) Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
2) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť v nasledujúci deň

po jeho zverejnení v súlade so zákonom č. 211 /1 OOO Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
v platnom znení. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudú
dotknuté jeho ostatné ustanovenia.

3) Pokiaľ bol tento Dodatok vyhotovený v listinnej podobe, bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z 

ktorých jeden prevezme Klient a jeden Banka. Všetky rovnopisy Dodatku majú právnu silu
originálu. Pokiaľ bol tento Dodatok vyhotovený v elektronickej podobe, bol vyhotovený v 1
rovnopise, ktorý bude každej zo Zmluvných strán elektronicky doručený po podpise všetkými
Zmluvnými stranami.

4) Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní Dodatku sa zhodli na jeho obsahu
vo všetkých bodoch a uzavierajú Dodatok na základe svojej slobodnej a vážnej vôle.

V prílohe 
Prí�oha č. 2 - ,,Vzor
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V Ziline, dňa ............................ V ........... r:;. ........ , dňa ................ .

Československá obchodná banka, a.s. 
Ing. Peter Hor�

L 
Ing. Vratislava Adarnicová

· Banka 

Československá obchodná banka, a.s. 

Obec Skalité 
PaedDr. Jozef Cech, starosta obce 

Doklad totožnosti: OP/�číslo: . .  � . . . . .

Platnosť dokladu totožnosti do : ... 1::1'?:·.f.·.l!.�1' 
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ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE BANKOVEJ ZÁRUKY 
Československej obchodnej banke, a.s. 

Klient. 
Obchodne meno (PO a FO zap1sane v OR) alebo meno a priezvisko (FO nezap1sana v OR) 

IČOIRČ 

sídlo podľa OR!adresa 

kontaktná osobalvybavuJe 

telefón (vrátane predvoľby). 

email 

Vaša referencialznačka 

žiadame Vás, aby ste za mňa/nás v nadvaznost1 na 

r Zmluvu o poskytnut1 bankoveJ zaruky 

r Zmluvu o zavazkovom limite 

-
CSOB 

r vystavili neodvolateľnú záruku v prospech oprávneného (priama záruka) a 

r zaslali JU nižšie uvedenému Oprávnenemu r doporučenou poštou r kuriérnou poštou 

r zaslali JU banke Oprávneneho s tym, aby záruku CSOB avizovala Oprávnenému bez 
svoJeJ závaznost1 sw1ftom 

(menolnazov a adresa banky opravneneho, sw11tova adresa) 

r zaslali JU nam na vyššie uvedenu adresu r doporučenou poštou r kuriérnou poštou 

r odovzdal! JU povereneJ osobe p doklad totožnosti č 
na adrese Žižkova 11, Bratislava - oddelenie Zaruk 

O kópiu záruky zašlite O Oprávnenému na email 

O nám na email 

vystavili neodvolateľná záruku v prospech Oprávneného v elektronickej forme - týka sa len 
zaruk, ktoré sú požadované za viazanosť ponuky uchádzača v zmysle zákona č 343/2015 Z z 
o vereinom obstarávaní a o zmene a doplnen, rnektorych zákonov v znern neskorších predpisov
Takto vystavená záruka bude zaslaná automaticky na emailovú adresu klienta, uvedenú vyššie

V pnpade, že požaduJete zaslať elektronickú záruku na Oprávneného 
O Elektronicku záruku zaslať Oprávnenému na email 

pož1adah nasledovnú banku (resp. banku podľa Vášho výberu, ak rne je uvedené mak) 
o vystavenie svoJej záruky na základe neodvolateľnej protizáruky ČSOB (nepriama záruka)
sw1ftom

(meno/nazov a adresa banky, sw1ftova adresa) 

Zaruka vystavená cudzou bankou má byť 

r zaslaná Oprávnenému r doporučenou poštou r kuriérnou poštou 

r zaslaná zastupcov1, zmocnencov, a pod (meno, priezvisko, č dokladu totožnosti, telefon, fax a pod ) 

Československá obchodná banka, a s Obec Skahté 
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v prospech oprávneného ( nazov/meno, IČO a adresa) 

v mene čiastke 
čiastka slovom. 

s platnosťou do· 
platnosť VašeJ protizáruky 
(vyplňuje sa len v prípade nepnameJ záruky- napr +15/30 dní, do uvoľnenia zo zavazku) 

vyplat1teľnú. 
(V pnpade, že nebude uvedena žiadna z nasledovnych možnosti, bude vystavena zaruka v štandardnom znern ČSOB) 

O na prvé požiadame bez námietok 

O v súlade s priloženým vzorom 
úe nutne priložiť vzor záruky podp1sany klientom) 

O proti predloženiu nasledovných dokladov 
úe nevyhnutny presny popis dokladov vratane uvedenia č1 sa Jedna o ong1nal, dupllkat, kópiu, fotokop1u a pod ) 

r za splnenie platobného závazku - platobná záruka (Payment guarantee, Zahlungsgarant1e) 
vyplývaJúceho zo zmluvy č zo dňa 
s platobnou podmienkou 
za tovar/služby (nazov tovaru/služieb v Jazyku kontraktu/záruky) 

záruku Je možné znižovať 
r o všetky platby prevedene pod zárukou 

Pn platbe Je na príkaze k uhrade nevyhnutné uviesť č záruky 

ť' len o platby prevedené na základe uplatnenia záruky 
V pnpade, že klient tento udaJ neuvedie, zaruka sa bude znižovať o všetky platby prevedene pod zarukou 

r za ponuku tovaru/služieb v rámci vereJného obstarávania - vádium (B1d Bond, Tender Bond) 
predmet obstaravania/názov tovaru, služieb (v Jazyku zaruky) 
uskutočnenej podľa výzvy k súťaž1 zo dňa číslo 
s terminom uzávierky dňa 
Odporučame priložiť k ž1adost1 sut'ažne podklady - čast' tykaJucu sa zabezpeky 

r za správne splnenie kontraktu/zmluvy - kaucia (Performance Bond, Liefer/Le1stungsgarantie)
ku kontraktu/zmluve č zo dňa 
ktorej predmetom Je (nazov tovaru/služieb v Jazyku kontraktu/zaruky) 
č akred1t1vu (vyplňuje sa len v prípade, že bol pre tento pnpad otvoreny akred1liv v prospech klienta, ktory predp1suJe 
vystavenie kaučneJ zaruky) 
č vád1a (vyplňuje sa len v pnpade, že kaučná záruka má nahradiť predchadzaJúce vádium) 

r za zádržné - splnenie kontraktu/zmluvy (Retention money bond, Haftruecklassgarantie) 
vo výške % hodnoty kontraktu/zmluvy č zo dňa 
na celkovú hodnotu kontraktu 
názov tovaru/služieb (v Jazyku kontraktu/zaruky) 
Účinnosť záruky žiadame viazať na podmienku pnJat1a zádržneho na účet č 
vedený v ČSOB naJneskôr do 

r za 
Anzahlungsgarant1e) 

vrátenie platby vopred - akontačná záruka (Advance payment bond, 

vo výške % hodnoty kontraktu/zmluvy č 
na celkovú hodnotu kontraktu 
názov tovaru/služieb (v Jazyku kontraktu/zaruky) 

zo dňa 

Účinnosť zaruky žiadame viazať na podmienku pn1at1a platby vopred na účet č 
vedený v ČSOB naJneskôr do 

Zaruku Je možne znižovať o r pomernu / r celkovú hodnotu nasledovných dokladov predloženych 
ČSOB 

Československá obchodná banka, a.s Obec Skahté 
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r k dokumentárnemu akreditívu č

r útvaru zaruk 
úe nevyhnutny presny popis dokladov vratane uvedenia č1 sa Jedna o ongmal, dupl1kat, kapiu, fotokop1u a pod ) 

r za spotrebnú daň z 

r minerálneho oleJa - zákon č 98/2004 Z z 

r alkoholických nápojov - zákon č 530/2011 Z z 

r tabakových výrobkov - zákon č 106/2004 Z z 

č účtu Oprávneného 
vedeného v (nazov a adresa banky) 

r pre agrárny sektor 

r Jednorazová 
režim sektor 

r bloková - tykaJúca sa obchodovania s 

r za stratené konosamenty 

(názov komodity) 

podľa priloženeJ neobchodovateľnej kópie, alebo fotokópie B/L 
záruka VO vyške % (špec1f1kac1a koľko % hodnoty tovaru predstavuje čiastka zaruky) 

r za závazky z iného konania 
(napr zo sporov, za cest kancelárie, za stratene platobné inštrumenty, za konsignačný sklad a pod 
Podrobný popis 

Právo rozhodné pre záruku 
V prípade, že bude pre záruku rozhodné mé právo ako slovenske prehlasuieme, že budeme znášať náklady, 
ktore by VašeJ banke mohli vzniknúť v teJto súv1slost1 
V pnpade, že klient udaJ o prave rozhodnom pre záruku neuvedie, zaruka sa bude nad1t' právom SR 

Vaše výlohy: 

r na ťarchu nášho účtu č 

r na ťarchu Oprávneného 

Doplňujúce inštrukcie k vystaveniu záruky· 

D záruku vystavte v Jazyku

D ,né

Cudzie výlohy. 

r na ťarchu nášho účtu č * 

r na ťarchu Oprávneného 
V pnpade, že klient tento udaJ neuvedie, 1dú cudzie vylohy na 
Jeho ťarchu 

Ak podľa teJto ž1adost1 požiada ČSOB mú banku o vystavenie bankoveJ záruky, splnomocňuJeme ČSOB, 

pokiaľ nie Je uvedené v teJto ž1adost1 mak, aby ČSOB požiadala banku podľa svoJho vyberu Sme s1 vedomí, 

že ČSOB nezodpovedá za konanie (napr za nedostatky, chyby, zdržanie a pod ) takejto banky, a to ani 

v pnpade, že ČSOB požiadala o vystavenie záruky banku podľa nášho vyberu 

SplnomocňuJeme ČSOB, aby SVOJU prot1záruku voči zahranične] banke, resp me ďalšie vyhlásenia voči 
príJemcov1 prot1záruky ČSOB dala v takeJ forme, ktorá Je požadovaná v pnslušnom teritóriu zahraničnou 
bankou, resp Je daná predp1sm1 platnym1 v príslušnom teritóriu Suhlas1me a potvrdzuJeme, že v závazku 

Československá obchodná banka, a s Obec Slrnhté 
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zo záruky zostaneme dovtedy, pokiaľ ČSOB nebude uvoľnená zo zavazku Zavazujeme sa konať podľa 
pokynov ČSOB tak, aby ČSOB zanikli zavazky z bankovej zaruky 
Neodvolateľne splnomocňuJeme ČSOB, aby podľa JeJ vlastného uváženia vyplatila tie čiastky, ktore budu 
oprávnern od nej na zaklade vyhlásenej bankovej zaruky požadovať Predpokladáme však, že nás ČSOB 
bude vždy o takeJto požiadavke bezodkladne informovať Sme s1 vedom1 toho, že pn uplatnení nárokov 
z bankovej zaruky na požiadame bez nam1etok (abstraktne] záruky), nebudeme mať námietky, ktoré by boh 
prípadne opravnené z príslušneho kontraktu alebo ,neho dohovoru 
Vyhlasujeme, že v pnpade vystavenia záruky v elektronickej forme, Oprávneny súhlas, s takouto formou 
bankovej záruky a že Je schopny bankovu záruku v elektronickej forme pnjať a ovenť s1 podpisy za banku 
Zároveň prehlasujeme, že v prípade, ak banka nebude môcť z akychkoľvek dôvodov vystaviť bankovu 
záruku v elektronickej forme, akceptujeme vystavenie v inej forme 
Beneme na vedomie, že p1somné doklady tykaJúce sa teJto záruky musia byť označene JeJ č1slom 

Pnlohy 

V ,dňa 

UPOZORNENIE· 

V prípade viacerých možnosti piati text označeny � 
* Je nutne uviesť účet vedený v ČSOB

Československá obchodná banka, a s 

pravoplatny/e podp1s/y za klienta 

Obec Skahté 



Klient 

Obec Skalité 
so sídlom: 
IČO· 

023 14, Skahté 598 
00314285 

zapísaný v obchodnom registri vedenom 

Vyhlásenie klienta Československej obchodnej banky, a. s. 
(ďalej len „Vyhlásenie lclienta ČSOB") 

súdom , oddiel Sro , vložka č. 

Obec bola založená v roku. 1990 zakonom č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, spôsob zriaderua- zo z.ák:ona č. 369/1990 Zb. 

(ďalej len "Klient") 
zastúpený: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce Skalité 

vyhlasuje, že 
* 

1) O je prävnickou osobou exístujúcou podľa präva Slovenskej republiky riadne zapísanou v obchodnom registri, že predložil Banke aktuálny výpis z obchodného
registra príslušného súdu a doložil Banke všetky prípadné skutočnosti doteraz nezapísané v obchodnom registri;
O je právnickou osobou existujúcou podľa práva Slovenskej republiky ako ····-····
O je fyzickou osobou p odnika,iúcou na základe živnostenského oprávnenia zapísanou v obchodnom registri, že predložil Banke aktuálny výpis z obchodného registra
príslušného súdu a doložil Banke všetky prípadné skutočnosti doteraz nezapísané v obchodnom registri;
O je fyzickou osobou podrukajúcou na základe žtvnost:enského oprávnerua a predložil Banke toto oprävneníe;
121 je právruckou osobou existujúcou podľa práva Slovenskej republiky ako obec ....... .
O iné (špecifikovať)

2) nemá osobitný vzťah k československej obchodnej banke, a s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava -podľa príslušných ustanovení§ 35 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v
platnom znen! a že údaje poskytnuté Banke o tejto skutočnosti sú pravdivé a úplné;

3) nemá žiadne záváz.ky po lehote splatnosti voči svojim venteľom, štátu, prípadne iným subjektom, ktoré by mali negatŕvny vplyv na schopnosť Klienta uhrádzať jeho
P..• 

• r • • • - • 
.� .......... .-- ........... ·-· u • ... _.. ... _ - _T _____ .....,_ 

Irlentifikácia veritel'a 
Obchodná spoločnost'/meno a priezviskoľmé označenie 

veritel'a 
nemá 

-·.

Výška záväzku po splatnosti Doba omesKania 
IČO!RC celkom (v EUR) 

4) nie Je ma známe, že by proti nemu bolo vedené alebo mu hrozilo súdne, rozhodcovské alebo iné konanie, ktorého výsledok by mohol negatívne ovplyvniť jeho finančnú

") KriŽlkom oznaáť vhodný text, prlp doplruf bližšiu špecúíkácin
0) Nctyka sa FOP
V popade negabvncho stanovL<ka sa uvedie -rue, nemám. n,e su., apod

�

�
\....,'
�'\ 
() / 

�



a majetkovú situácm alebo mohol mať negatívny vplyv na Jeho schopnosť uhradzať platobné závázky vyplývaJúce zo Zmluvy a nie je mu známe, že by takéto konanie 
bolo vedené alebo hrozilo voči tretím osobam, ktoré zabezpečuJú pohľadávky Banky voči Klientovi, alebo voči tretím osobám, za ktoré poskytol Klient akékoľvek 
zabezoečenie ich závazkov. s výnnnkou konaní uvedených --· 

Identifikácia protistrany Konanie začaté/hrozí Druh konania 
voči KlientovJ/treteJ Celková výška čiastky, ktorá súdne/rozhodcovské/konkurzné/iné Obchodná spoločnosť/meno a pr�ko/íné označeme osobe (uviesť) je predmetom sporu (v EUR) (uviesť aké) protistrany/ICO/RC 

rue je mu známe 

5) neposkytol žiadne zabezpečenie za záväzky tretich osôb (vrátane notárskej zápisnice a blankozmenky) a Jeho majetok me Je zaťažený záložnými právami ani inýrrn
v 

. . , - . . . . - . . . . . --·· 
--- -----·--- -... -----·-�----------· -·------ -- '_ .. _________ ... -- --------.-....-- ....... -. _,,,,. ____ - ---

Druh zabezpečenia či práva (Záložné Dlžník (obchodná Záložný veriteľ (obchodná Výška Splatnosť 
právo, Vecné bremeno, Vyhlásenie spoločnosť/1;,11eno v spoločnosť/meno Záloh zabezpečovanej zabezpečovanej 
ručiteľa, Blankozmenka, Notárska a priezvisko/lCO/RC) 
záoisnica s exekučným titulom, iné) 

neposkytol 

6) m - ··-- --- - - , ..... _ - - ' - -- - - -- --- - --- -�·- . 

Obchodná snoločnosť
Materská škola, Ústredie 632, Skalité 
Základná škola s materskou školou, Kudlov 7&1, Skalité 
Obec Skalité - prevádzkáreň, nrísoevková orn:amzá.cia 

7) ____ .&-A-...... ........................ -...... ,.... ........ - .... __ _.., � .... , - ....... - _..._....., 

Obchodná moločnosť/meno a priezvisko 
nemá 

•) Knžikom označiť vhodný text, pnp. dophnť bhžšiu .!p,:l:lfikaciu 
.. ) Nety1<a sa FOP 
V pnp.ade negat,.vndio stmoviska sa u�dte-nie, nemam, ruc su, apod 

- - -

-

a priezvisko/IČO/RČ) 

-- - - , - ... - --- - -

ICO 
3791I864 
378U386 
35996111 

.................... - . �-........... -

ICO/RČ 

-

- - -

pohľadávky {v pohľadávky 
EUR) �-

I 1va1v IKWNK 

Výška oodielu v % 
100 

100 
100 

Výška podielu v% 

2 



7) - ·� -

nemá 

- � - ·- - - -
Obchodná spoločnosť/meno a priezvisko 

- - -· -- - . - �- --
IČO/RČ 

- - - --

Výška oodielu v % 

8) '*jeho hlavní spoločníci uvedení v bode TJ tohto Vyhlásenia klienta ČSOB maJú majetkový podiel vyšší ako 10% na z.ákladnarn imaní alebo disponujú viac ako 10%
P.Odtelom na hlasovacích právach v nasledu1úc1ch tretích osobách

nemá 

9) m ... .............. -� -

nemá 

- -· -

Obchodná spoločnosť/meno 
a priezvisko spoločníkov 

----- ._., . - _.,.. __ ---
Obchodná spoločnosť / Meno a priezvisko 

-- . ··- -- - -

Tretia osoba, v ktorej majú podiel; 

Obchodná 
spoločnosť 

. -
IČO/RČ 

IČO 

- -- ., . 
Tvorí koncern/netvorí 

koncern 

Výška podielu v % 

-·
Klient Je ovládanou/
ovládajúcou osobou

pričom mu nie sú známe skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by získanie takéhoto vzťahu k ďalším subjektom mali alebo mohli vyvolať. 

10) llZl!' ládaciu ih - led b Izml de zisku ih :ledu'-' bami 
obchodná spoločnosť/meno a IČOIRČ Klient uzatvoril ovládaciu zmluvu / Klient Je ovládanou / ovládajúcou 

priezvisko zmluvu o prevode zisku osobou 
neuzavrel 

11) má povinnosť urobiť (poprípade urobil) ponuku na prevzatie cenných papierov v zmysle ustanovení Zákona o cenných papieroch a/ alebo ponuku na odkúpeme
*) ICmikom označiť vhodny text, pnp doplmf bl1žš,u špeclfikácm 3 ••) Necyb. saFOP 
V pripade ru:ganvncho stanoviska sa uvedie -me, nemám, rue su. apod 



cenných -papierov v zmysle ZákQJ!�cenný�hJ:@p1eroch len v prípiide nasledujúcich spoločností. 
obchodná spoločnosť IČO 

nemá 

12) •• Jednotliví členovia štatutárnych orgánov, dozornej rady alebo osoby, ktoré sa podíeľaJú na riadení Klienta mak než ako členoVIa štatutárneho orgánu alebo dozornej
rady, sú súčasne členmi štatutárnych organov, dozornej rady alebo osobami, ktoré sa podieľajú na nadení inak než ako členovia štatutárneho orgánu alebo dozomeJ rady,
nasledu' - -

Meno a oriezvisko, funkcia RČ Názov spoločnosti tretei osobv 
nemá 

13) (Právnické osoby)
nie je =luvnou stranou a nepodieľa sa na žiadneJ obchodnej či finančnej transakc11 s:
1) fyzickými osobann, ktoré sa pnamo ČI nepnamo podieľaJÚ na vedení a nadeoí Klienta, a/alebo
u) fyzickými osobami blízkymi osobám uvedeným pod písm. i), a/alebo

IČO tretei osobv 

iri) právmckýmr osobami, u ktorých osoby uvedené pod p1sm.. i) a n) maJú majetkový podiel väčší ako l % na základnom imaru s výnimkou:
(Fyzické osoby - podnikatelia)
nie je zmluvnou stranou a nepodieľa sa na žiadnej obchodnej či fmančnej transakcii s.
1) fyzickými osobami blízkymi Klientovi, a/alebo
ii) právnickými osobami, u ktorých Klient alebo osoby blízke Klientovi maJú. majetkový podiel vačší ako 1 % na základnom imaní s výnimkou:

Obchodná sDoločnost'/meno a oríezvisko IČO/RC 
nemá 

14) uzavrel zmluvu o tichom oločenstve v zm: sle 673 a nasl. Obchodného zákonníka rba s .nasledu · úc1m1 tretimi osobami:

neuzavrel 
obchodná spoločnosť rco 

') Knžikon, OZDaČlť vhodny tc,d, pnp doplruť bližšiu špecrlikacu.t 
.. ) Netyka saFOP 
V pr,pade negatMicho stanovishsa uvedie-roe, nemám, me su, apod 

Poois transakcie 
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15) poskytol finančné, tovarové alebo iné úvery alebo pôžičky (okrem krátkodobých obchodných úverov vyplývajúcich z bežných dodávok tovaru alebo slUŽleb v rámci

P.!: • • - • • • • ·"' - . • . . . . 

Typ úveru/pôžičky 

neooskvtli 

16) za

nemá 

- .----- v---� ---

Typ zabezpečenia 

Poskvtnuté komll! 
Obchodná spoločnost' / 

Meno a priezvisko 

- "'"' -- - -- -� . - -� -

1 

--

Poskytnuté kým: 

Obcllodná spoločnosť/ 
Meno a oriezv1sko 

IČO/RČ 

IČO/RČ 

17) fil ;wel. U',.,LY Y�ll� Y lllY'\.<U. Ui::U.ll..Q.\lil Q.1.U L}lwl.laLJ..lY'-'L.l U.ilL.aVVl.,ll .:t ÝY.u.JJ..l.ll\..UU. U\.,LUV 

Banka/oeňažnv ústav
VUB, a.s.
vúB,a.s. 
VUB.a.s 
VÚB, a. s. 
VÚB,as. 
VÚB, a.s. 

Výška úveru/pôžičky celkom 
(v EUR} 

Výška záväzku celkom (v EUR) 

číslo účtu v tvare IBAN 
SK95 0200 0000 0000 1152 2322 
SK23 0200 0000 0016 0065 0853 
SK.76 0200 0011 6900 1152 2322 
SK35 0200 OOO 1 2300 1152 2322 
SK54 0200 0000 0022 5640 0656 
SK23 0200 0000 0026 &326 1451 

Konečná splatnosť 
(MMRRRR) 

Ukončenie platnosti 
(MMRRRR) 

18) nečerpá úvery, pôžičky, lízingy, aru. finančné výpomoCJ od iných bank alebo peňažných ústavov ani mých subjektov, s výnimkou úverov, pôžičiek, lízingov a finančných
\l'YPOIDOCJ: 

Druh pôžičky/úveru/finančnej Poskytnuté kým: 
výpomoci Názov spoločnosti/ meno 

a nriezvisko 
Návratná finančná momoc MinisterstV-0 financií SR 
Investičný úver ŠFRB 

.. ) Knžikom oznBČlľ vhodny text. pnp doplruť b!Jžšru špcclfikaein 
••)NctykasaFOP 
V pnpade =gabvneho stanov,ska sa nvethe -me, nem am, niesu, apod 

IČO/RČ 

00151742 
31749542 

Výška linntu / aktuálne Splatnosť poskytnutého 
čerpaná čiastka pre ÚU úveru/pôžičky/finančnej 

(v EUR) výpomoci (MMRRRR) 
124449,00 10/2027 
170 455,23 30 rokov - od 2006 
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Investičný úver ŠFRB 31749542 157 893,22 30 rokov - od 2007 
Investičný úver ŠFRB 31749542 157 893,22 30 rokov - od 2007 
Investičný úver ŠFRB 31749542 180 118,43 30 rokov - od 2008 
Investičný úver ŠFRB 31749542 180 118,4& 30 rokov - od 2008 
Investičný úver ŠFRB 31749542 315 609,41 30 rokov- od2013 
Investrčný úver ŠFRB 31749542 nečerpané 30 rokov - od2021 
Investrčný úver ŠFRB 31749542 nečerpané 30 rokov - od 2021 

19)" celková angažovanosť skupmy s klientom hospodársky spojených osôb v ramc1 KBC skup1ny je vyššia ako 1 mtl. EUR (vrátane požadovane3 angažovanosti) me 

Klient vyhlasuJe, že údaje uvedené v tomto Vyhlásení klienta ČSOB sú pravd1vé, aktuálne a úplné 
Klíent sa zavazuje, že bude Banku mformovať písomnou formou neodkladne, najneskoršie však do 14 dní od ich vzniku o tom, že došlo k zmenám skutočnosti uvedených 
v tomto Vyhlásení klíenta ČSOB. 

V čadc1 dňa 05 08.2022 

*) Križikom omačiť vhodny � pnp doplmť bbžšiu špeclfilcicm 
••) NetykasaFOP 
V pripade negal!vneho sranOVISka sa uvedie -me, nemám, me su, apod. 

Klient 
Overeme podpisu/totožnosti: 

-7',5?:z, / /o./,C. Pf.)au1 a�ve,léav,s.t..c; kn:di." l�- � pr.:,1pf_ct 

"·-·······-·
· 

CJ �"
�-:�� 
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§35

(1) Banka a pobočka zalrraručneJ banky nesmú vykonávať s osobami, ktoré k ním majú osobitný vzťah, obchody, ktoré vzhľadom na svoJu povahu, účel alebo riziko by sa
nevykonah s ostatoým1 klientmi. Banka a pobočka zahran1čneJ banky sú povinné pred uzavretím a vykonaním takého obchodu preveriť, či osoba, s ktorou takýto obchod
vykonávajú, k nim nemá osobitný vzťah, táto osoba je povinná poskytnúť banke a pobočke zahraničnej banky pravdivé informácie, ktoré banka a pobočka zahraničneJ banky 
potrebuJú na účel tohto prevererua Banka a pobočka zahramčnej bank-y sú povinné pravdivosť poskytnutých údajov písomne zabezpečiť v zmluve o mmi poskytnutej záruke 
alebo o vklade podľa § 5 písm. a) sankciou neplatnosti uzavretia tejto zmluvy a v zmluve o úvere podľa§ 5 písm. b} sankciou okamžttej splatnosti celej dlžnej sumy ku dňu, 
keď sa banka alebo pobočka zahranične.] banky dozvedela o nepravdivosti týchto údajov, vrátane splatnosti úrokov z.a celú dohodnutú dobu úveru

(2) Banka a pobočka zahraničnej banky poskytnJú osobám podľa odseku l úvery alebo záruky, Jen ak o tom jednomyseľne rozhodne štatutárny orgán banky alebo vedúci
pobočky zahraničnej banky na základe písomného rozboru príslušného obchodu a finančnej S1tuácie žiadateľa. Z rozhodovania je vylúčená osoba, ktoreJ sa rozhodnutie týka

(3) Do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka je každá osoba uvedená v odseku4 písm a), b), c) a f) a odseku 5 písm. a), b), c) a f)povinná písomne oznámiť banke alebo 
pobočke zahraničnej banky všetky infonnác1e potrebné na Z1Steníe ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľov1 majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky 
osobitný vzťah. Takto získané mfonnác1e sú banka a pobočka zahramčnej banky povmné spracovať do prehľadu osôb s osobitným vzťahom k neJ a na požiadanie odovzdať 
Národnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov na účely podľa osobrtného predpJSu. 32) Opatreme, 23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v 
zbierke zákonov, ustanoví náležitosti tohto oznámenia 

(4) Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k banke, sa na účely tohto z.alcona považuJú

a) členovia štarutámeho orgánu banky, vedúci zamestmmcí banky, ďalší zamesmanci banky určení stanovami banky a prokurista banky,
b) členoviadozomeJ rady banky,
c) osoby, ktoré majú kontrolu nad bankou, členovra štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb a vedúci zamestnanci takýchto právnických osôb,
d) osoby blízke 30) členom štatutárneho orgánu banky, dozornej rady banky

? 
vedúc:un zamestnancom banky alebo fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad bankou,

e) právnické osoby, na ktorých ruektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť,
f) akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na banke, a akákoľvek právmcká osoba, ktorá Je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad ninu kontrolu,
g) právnické osoby pod kontrolou banky,
h) členoVJa Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
i) audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť v banke,
j) člen štatutárneho orgánu inej banky a vedúci pobočky zahraničnej banky,
k) počas nútenej správy správca banky, zástupca správcu a pnbraný odborný poradca,
1) jej hypotekárny správca a zástupca jaj hypotekárneho správcu,
m) osoby, ktoré majú uzavretý právny vzťah s bankou, ktorý môže V1esť k vzniku kvalifikovant;1 účasti na banke.

(5) Za osoby, ktoré m.yú osobitný vzťah k pobočke zahraničnej banky, sa na účely tohto zákona považujú

a) vedúci pobočky zahraničnej banky,
b) členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady zahraničnej banky,
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c) osoby, ktoré maJú kontrolu nad zahramčnou bankou, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb,
d) osoby blízke 30) osobám uvedeným v pismene a) alebo b) alebo fyzíckým osobám., ktoré ma.iú kontrolu nad zah.rarričnou bankou,
e) právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) maJú kvalifikovanú účasť,
f) akcionári, ktorí majú kvab.fikovanú účasť na zahramčneJ banke, a akákoľvek právmcká osoba, ktorá.je pod tch kontrolou alebo ktorá má nad runu kontrolu,
g) právmcké. osoby pod kontrolou zahraničneJ banky,
h) členovia Bankove.i rady Národnej banky Slovenska,
i) audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť v pobočke zahraničneJ banky,
j) vedúci mej pobočky zahramčnej banky a člen štatutárneho orgánu banky,
k) JeJ hypotekárny správca a zástupca JeJ hypotekárneho správcu.

23) § 1 ods. 1 zákona. Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zakonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z.z.

30) § 116 Občianskeho zákonníka

32) Zákon NárodneJ rady SlovenskeJ republiky č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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