
Zmluva o úprave právnych vzťahov k pozemku 
číslo: 000627C/CC)RP/2016 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 -
Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom 
v Prahe pod sp. značkou B 3608, 
organizačná zložka: 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 
813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom 
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B 
(ďalej len „banka") 
obchodné miesto banky: vo Zvolene, Nám. SNP 50 PSČ: 960 01 

č. tel.: +421 45 5248 012 fax: +421 45 5320 700 
a 

1.2. 
Názov: Obec Vigľaš 
sídlo: Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 
IČO: 00320382 
Podľa: zoznamu obcí (nariadenie vlády SR č. 258/1996 Z. z.; IČO na základe potvrdenia o pridelení 
identifikačného čísla vydaného Štatistickým úradom SR, Krajská správa v Banskej Bystrici, zapísaný 
v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR), 
v mene ktorého koná: Ing. Róbert Záchenský, starosta obce 

údaje pre doručovanie a komunikáciu: Zvolenská 1, Vígľaš PSČ: 962 02 
č. tel. +421 45 5394 243 e - mail: starosta@viglas.net 

(ďalej len „Prenajímateľ") 

a 

1.3. 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaný: 

ForDom s.r.o. 
Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen 
36 648 001 
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica 
(oddiel: Sro, vložka číslo: 11528/S) 
Ing. Igor Kuzma, konateľ (rodné číslo: 720118/8280) 
Štefan Kumštár, konateľ (rodné číslo: 711114/7846) 

Údaje pre doručovanie a komunikáciu: Družstevná 1664/14, Zvolen 
č. teľ: +421 915 998 616 

(ďalej len „Nájomca") 

V mene ktorého konajú: 

PSČ: 960 01 
č. teľ: +421 903 561 137 

(spolu ďalej aj „zmluvné strany"). 

II. ÚVODNÉ VYHLÁSENIA 

2.1. Banka je právnická osoba, vykonávajúca činnosť podľa predpisov o bankách, podľa ktorých je 
oprávnená poskytovať úvery vrátane investičných úverov a vykonávať iné bankové činnosti. 

2.2. Prenajímateľ je vlastníkom pozemkov označených v bode 2.3. tejto zmluvy nižšie. 

2.3. Nájomca je právnická osoba, ktorá je: 

a) účastníkom Zmluvy o úvere, uzavretej medzi ním a Bankou dňa 25.07.2016 pod číslom 
000627/CORP/2016 (ďalej len „Zmluva o úvere"), na základe ktorej Banka poskytla Nájomcovi úver 
do určitej výšky na účel financovania výstavby: „Výrobná hala a administratívna budova „ForDom"" 
(ďalej aj len „projektovaná stavba"), na uskutočnenie ktorej vydal stavebný úrad, ktorým je Obec 
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Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš, stavebné povolenie pod číslom V2013/80SP/HS-rozh. zo dňa 
14.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2013, podľa ktorého projektovaná investícia 
bude umiestnená v katastrálnom území Vígľaš, obec VÍGĽAŠ, miestna časť Pstruša, okres Detva na 
stavebných pozemkoch určených v tomto rozhodnutí, ktoré má Nájomca v nájme na základe 
dlhodobej nájomnej zmluvy s vlastníkom, ktorým je prenajímateľ, a to (i) parcelné číslo 1292/30 
o výmere 4719 m2, druh pozemku: Ostatné plochy a (ii) parcelné číslo 1292/35 o výmere 5281 m2, 
druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na liste vlastníctva č. 543, katastrálne územie: Vígľaš (ďalej 
len „stavebný pozemok"). Na zabezpečenie záväzkov Nájomcu ako dlžníka a pohľadávok Banky ako 
záložného veriteľa zo Zmluvy o úvere, budú k jednotlivým nehnuteľnostiam projektovanej stavby 
postaveným na stavebnom pozemku zriadené záložné práva v prospech oprávneného ako záložného 
veriteľa (ďalej aj len „záložné právo"). 

b) je účastníkom Nájomnej zmluvy zo dňa 27.08.2012 uzavretej medzi ním a Prenajímateľom (ďalej 
len „nájomná zmluva"), na základe ktorej je Nájomca oprávnený užívať stavebný pozemok na účely 
výstavby projektovanej stavby. 

2.4. S ohľadom na uvedené, želajú si zmluvné strany upraviť pomery ohľadne stavebného pozemku 
pre prípad výkonu záložného práva Bankou a na ten účel sa dohodli na nasledovnom: 

III. PREDMET ZMLUVY 

3.1. Dojednáva sa, že v prípade prevodu (prechodu) stavby, ktorá bude postavená na stavebnom 
pozemku a ku ktorej bude zriadené záložné právo v prospech Banky, pri výkone záložného práva 
Bankou, prechádzajú práva a povinnosti Nájomcu z nájomnej zmluvy na nadobúdateľa stavby, ktorý je 
právnym nástupcom Nájomcu v nájomnej zmluve, a to vo vzťahu k Prenajímateľovi doručením 
oznámenia Banky alebo nadobúdateľa stavby doloženého výpisom z katastra nehnuteľností (z listu 
vlastníctva) preukazujúceho vlastníctvo nadobúdateľa a s účinkami ku dňu nadobudnutia stavby a za 
podmienky, že uhradil prípadný nedoplatok nájomného Prenajímateľovi za Nájomcu, ak taký je. 
Nadobúdateľ stavby je oprávnený nechať zapísať zmenu nájomného vzťahu do katastra nehnuteľností 
podľa nájomnej zmluvy, a to na základe tejto zmluvy. To obdobne platí aj pri ďalšom prevode stavby 
na inú osobu. Do času nadobudnutia účinkov prevodu (prechodu) stavby je nájomca povinný plniť si 
svoje povinnosti z nájomnej zmluvy riadne a včas. 

3.2. Dojednanie medzi zmluvnými stranami podľa článku 3.1. tejto zmluvy je zároveň dodatkom č. 1 
k nájomnej zmluve. Jeho účinky vznikajú zápisom záložného práva do katastra nehnuteľností 
a zanikajú zánikom záložného práva. 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1. Banka je povinná Prenajímateľovi začatie výkonu záložného práva oznámiť bez zbytočného 
odkladu. 

4.2. Dojednáva sa, že od podpisu tejto zmluvy až do zániku záložného práva Banky k stavbe, ktorá 
bude postavená na stavebnom pozemku alebo do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude zamietnutý 
návrh na povolenie vkladu záložného práva alebo o zastavení konania o návrhu na vklad záložného 
práva, Prenajímateľ ani Nájomca bez súhlasu Banky dohodou alebo jednostranne neskončia nájom 
ani nedohodnú zmenu nájomnej zmluvy vo veciach týkajúcich sa skončenia nájmu alebo prevodu 
alebo prechodu práv a povinností Nájomcu na iného. 

4.3. Nájomca je povinný odovzdať nadobúdateľovi stavby bez zbytočného odkladu po nadobudnutí 
účinkov prevodu (prechodu) stavby podľa tejto zmluvy originály všetkých zmlúv a iných súvisiacich 
dokladov a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú práv a povinností z nájomnej 
zmluvy, ktoré prešli na nadobúdateľa. V prípade potreby sa Nájomca zaväzuje poskytnúť 
nadobúdateľovi stavby súčinnosť k zápisu zmeny osoby Nájomcu v katastri nehnuteľností. 

4.4. Prenajímateľ, Nájomca a Banka, každý za seba vyhlasuje, že prechod práv a povinností 
z nájomnej zmluvy podľa tejto zmluvy neodporuje príslušným právnym predpisom Slovenskej 
republiky, nájomnej zmluve ani Zmluve o úvere. 
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V. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA 

5.1. Táto zmluva sa uzaviera na dobu určitú, a to na čas trvania záložného práva. Zmeniť ju možno 
len písomne na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. 

5.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - rovnopis (fotokópia) nájomnej zmluvy. 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy 
neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto 
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené 
na základe dohody ustanovením platným. 

5.4. Osobitné vyhlásenia a dojednania 
5.4.1. V súvislosti s touto zmluvou prenajímateľ jej podpisom vyhlasuje, že je osobou, ktorá je podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinná 
zverejňovať uzatvárané zmluvy vymedzené zákonom. 
5.4.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
5.4.3. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, v každom prípade však pred prvým čerpaním 
úveru podľa Zmluvy o úvere, preukázať banke jej zverejnenie, a to zákonom ustanoveným písomným 
potvrdením (vydaným Úradom vlády slovenskej republiky o zverejnení v ním vedenom registri alebo 
potvrdením klienta v ostatných prípadoch, vo forme a obsahu uspokojivom pre banku) a v prípade 
zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa alebo v Obchodnom vestníku ho doložiť údajmi 
umožňujúcimi overiť zverejnenie tejto zmluvy (najmä bližším publikačným označením v Obchodnom 
vestníku alebo údajmi prístupu na webovú stránku). 

5.5. Táto zmluva sa uzatvára v troch vyhotoveniach, z toho pre každú zmluvnú stranu po jednom. 
Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu zmluvných strán a zahŕňa všetky podmienky, na ktorých sa 
strany dohodli. 

5.6. Zmluvné strany túto zmluvu prečítali, porozumeli jej a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich 
slobodnú, skutočnú a vážnu vôľu a nie sú im známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak 
súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených podpisovať v ich mene, ktorých totožnosť bola medzi 
zmluvnými stranami navzájom preukázaná, a to 

Vo Zvolene, dňa na 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Obec Vígľaš 
pobočka zahraničnej banky, Bratislava 

Ing.Pavol Verbovský 
manažér centra firemnej klientely 

Ing. A 
vzťah , _ _ . . firemných klientov 

Podpi 

Podpis: n— 
1/ÙU Vo Zvolene, dňa 

ForDom s.r.o. 

Ing. Igor Kuzma 
konateľ 
Podpis: 

Štefan Kumštár 
konateľ 
Podpis: 
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