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Príloha 

 

Odkladacie podmienky 

 

Dlžník 

 

1. Písomné potvrdenie Dlžníka alebo Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tejto zmluvy o úvere 

v súlade so zákonom číslo 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo forme a s obsahom 

akceptovateľnými pre Veriteľa. 

 
2. Originál zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam uzavretej medzi Veriteľom a 

Dlžníkom, riadne podpísanej jej zmluvnými stranami, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre 

Veriteľa, ako aj písomné potvrdenie Dlžníka alebo Úradu vlády Slovenskej republiky o  zverejnení tejto 

zmluvy v súlade so zákonom číslo 211/2000 Z.z. v  znení neskorších predpisov, a to týkajúcu sa 

nasledujúcich nehnuteľných vecí: 
 

Pozemky - parcely registra C 

Číslo listu vlastníctva:   4051 

Katastrálne územie:   Nemšová 

Okresný úrad:   Trenčín 

Parcela registra 
„C“ číslo 

parcely 

Výmera v m 2  Druh pozemku Spoluvlastnícky podiel  Iný údaj 

1898/3 874 Ostatné plochy  1/1  

1898/4 338 Zastavané plochy a nádvoria 1/1  

1898/23 602 Ostatné plochy  1/1  

1898/25 7919 Ostatné plochy  1/1  

1898/235 106 Zastavané plochy a nádvoria 1/1  

1898/236 177 Ostatné plochy  1/1  

1898/237 62 Ostatné plochy  1/1  

 

Stavby 

Číslo listu vlastníctva:   4051 

Katastrálne územie:   Nemšová 

Okresný úrad:   Trenčín 

Súpisné č. 

stavby 

Na parcele č. Druh stavby Popis stavby Spoluvlastnícky podiel  Iný údaj 

93 1898/4 19 Kúpalisko   

- 1898/235 18 Kotolňa   

  

3. Kópia návrhu na vklad záložného práva k nehnuteľným veciam podľa predchádzajúceho bodu (ďalej 

pre účely zmluvy o úvere a jej príloh  len Nehnuteľné veci) do katastra nehnuteľností, doručeného 

príslušnému Okresnému úradu, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa. 

 

4. Originál dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a Veriteľom, riadne 

podpísanej jej zmluvnými stranami, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa, ako aj 

písomné potvrdenie Dlžníka alebo Úradu vlády Slovenskej republiky o  zverejnení tejto dohody 

v súlade so zákonom číslo 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

5. Vlastná blankozmenka vystavená Dlžníkom v súlade s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke 

podľa predchádzajúceho bodu, vo forme, počte a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa.  

 

6. Zmluva o dielo, riadne uzatvorená dňa 07.03.2016 medzi Dlžníkom ako objednávateľom a 

spoločnosťou Prestav Trenčín, s.r.o., IČO: 46362657, so sídlom Jesenského 604/39, 911 01 Trenčín 

ako zhotoviteľom v súvislosti s realizáciou Projektu, vrátane rozpočtu stavby (ďalej pre účely zmluvy o 

úvere a jej príloh len Zmluva o dielo), vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa. 

 

7. Dôkaz o tom, že Dlžník investoval do Projektu aspoň 41,8 % predpokladaných nákladov Projektu, a to 

najmenej 359 387,90 EUR. 


