Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci vo forme úveru
č. 2/2020-IF
uzavretá podľa § 497 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a v súlade so Zásadami poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov
Inovačného fondu n. f.

Čl. I.
Zmluvné strany

Veriteľ:

Inovačný fond n. f.

Sídlo:
Zastúpený:

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., predseda Správnej rady
Inovačného fondu n. f.
JUDr. Miroslava Paceltová, správca Inovačného fondu n. f.
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
IBAN:
SK84 0200 0000 0011 9399 0059
IČO:
31820824
DIČ:
2021281350
Zapísaný v registri neinvestičných fondov pod č. OVVS-501/48/97-NF
(ďalej len „Veriteľ“)
a
Dlžník:

SEC Technologies, s.r.o.

Sídlo:
Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený:
Michal Šimko, konateľ
Telefón:
+421 905 327 966
Bankové spojenie:
Tatrabanka a.s.
IBAN:
IČO:
45437955
DIČ:
2022984282
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 66252/L
(ďalej len „Dlžník“)
(spolu tiež „zmluvné strany“)
Čl. II
Definície a výklad
Všetky výrazy s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tejto Zmluve o poskytnutí návratnej
finančnej výpomoci vo forme úveru (ďalej len „Zmluva“) sa budú používať v príslušnom
gramatickom tvare, pričom výrazy použité v tvare jednotného čísla znamenajú v prípadoch podľa

1

obsahu aj množné číslo a naopak. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve vyslovene uvedené inak, výrazy
s veľkým počiatočným písmenom majú nižšie uvedený význam:
„Celková pohľadávka“

sú všetky pohľadávky Veriteľa vzniknuté na základe Zmluvy alebo
v súvislosti so Zmluvou vrátane Úverovej pohľadávky a Príslušenstva;
„Dlžník“
je špecifikovaný v záhlaví tejto Zmluvy, založený a existujúci podľa
práva Slovenskej republiky, resp. osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom
zaujala jeho miesto dlžníka (napr. prevzatím dlhu, pristúpením k dlhu,
dedením, rozdelením, splynutím, zlúčením a pod.);
„Istina“
predstavuje sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci
Veriteľom Dlžníkovi;
„Obchodný zákonník”
znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov;
„Príslušenstvo“
je:
(i) pohľadávka Veriteľa na zaplatenie Úrokov, úrokov z omeškania,
výdavkov a nákladov vzniknutých zo Zmluvy a/alebo úkonov alebo
vzťahov súvisiacich so Zmluvou;
(ii) akákoľvek ďalšia pohľadávka Veriteľa voči Dlžníkovi zo Zmluvy
a/alebo úkonov alebo vzťahov súvisiacich so Zmluvou okrem
pohľadávky Veriteľa voči Dlžníkovi na zaplatenie Istiny;
„Splátkový kalendár“
je dokument, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, v súlade s ktorým
sa Dlžník zaväzuje splácať Veriteľovi Úverovú pohľadávku;
„Účet dlžníka“
je bankový účet Dlžníka špecifikovaný v záhlaví tejto Zmluvy;
„Účet veriteľa“
je bankový účet Veriteľa špecifikovaný v záhlaví tejto Zmluvy;
„Úroky“
je odplata prináležiaca Veriteľovi za poskytnutie Istiny Dlžníkovi,
ktorú sa Dlžník zaväzuje platiť Veriteľovi vo výške a spôsobom podľa
článku VI. tejto Zmluvy a Prílohy č. 2 tejto Zmluvy;
„Úverová pohľadávka”
je pohľadávka Veriteľa na peňažné plnenie voči Dlžníkovi podľa
Zmluvy vo výške vypočítanej k určitému momentu pozostávajúca
z Istiny a Úrokov;
„Veriteľ“
Inovačný fond n. f., IČO: 31 820 824, so sídlom Mlynské nivy 44/a,
827 15 Bratislava 212, je neinvestičným fondom tak, ako je
definovaný v záhlaví Zmluvy, založený podľa zákona č. 147/1997 Z. z.
o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
a existujúci podľa práva Slovenskej republiky, registrovaným
Okresným úradom Bratislava;
„Zmluva“
je táto zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci vo forme
úveru uzavretá medzi Veriteľom a Dlžníkom a všetky jej prílohy,
zmeny alebo dodatky písomne vyhotovené a podpísané zmluvnými
stranami;
„Žiadosť o poskytnutie
je dokument vyhotovený Dlžníkom so všetkými náležitosťami
finančných prostriedkov“ podľa vzoru tvoriaceho Prílohu č. 1 Zmluvy, ktorým Dlžník po
účinnosti Zmluvy požiada Veriteľa o poskytnutie finančných
prostriedkov maximálne do výšky schválenej návratnej finančnej
výpomoci.

Nadpisy článkov a bodov v Zmluve slúžia len k sprehľadneniu Zmluvy a nie je možné ich znenie
použiť pre výklad jednotlivých ustanovení Zmluvy. Definíciám a pojmom uvedeným v Zmluve je
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potrebné prikladať význam a obsah určený Zmluvou a v prípade, že tento určený nie je, je potrebné
im priraďovať obsah a význam zaužívaný v obvyklej praxi.

Čl. III.
Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy v súlade so Zásadami poskytovania návratnej
finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n. f. za nižšie uvedených podmienok. Na základe
vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov Dlžník predložil dňa 15.11.2019 Veriteľovi žiadosť
o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci a projekt s názvom: „Automatická rektifikácia
optických osí zariadenia FALCON-4G“, ktorý správna rada Veriteľa posúdila na svojom zasadnutí
dňa 28.02.2020.
V zmysle rozhodnutia správnej rady Veriteľa bolo dňa 28.02.2020 schválené poskytnutie návratnej
finančnej výpomoci vo forme úveru Dlžníkovi za podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve.

Čl. IV.
Predmet zmluvy
1. Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi návratnú finančnú výpomoc vo forme úveru
v celkovej výške 141.549,- EUR (slovom: jedenstoštyridsaťjedentisícpäťstoštyridsaťdeväť
EUR) čo predstavuje 70 % rozpočtovaných oprávnených nákladov Dlžníka za účelom
podpory riešenia projektu „Automatická rektifikácia optických osí zariadenia FALCON4G“ (ďalej len („projekt“) s nasledujúcimi podmienkami:
Úroková sadzba:
1 % p. a.,
Splatnosť Úverovej pohľadávky:
v mesačných splátkach,
Úrok z omeškania:
0,05 % za každý i začatý deň omeškania,
Doba riešenia projektu:
od 1.7.2020 do 31.12.2021
Doba splácania Úverovej pohľadávky: od 1.1.2022 do 31.12.2023
Konečná splatnosť:
maximálne 4 roky odo dňa poskytnutia finančných
prostriedkov
2. Dlžník sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť výlučne na účel riešenia
výskumnej a vývojovej časti projektu.
3. Dlžník sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky vrátiť Veriteľovi spolu s Príslušenstvom
za podmienok, spôsobom a v lehotách stanovených Zmluvou.

Čl. V.
Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov
1. Veriteľ poskytne Dlžníkovi na Účet dlžníka návratnú finančnú výpomoc vo forme úveru na
riešenie výskumnej a vývojovej časti projektu v dvoch tranžiach.
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2. Prvú tranžu vo výške 100.433,- EUR (slovom: jedenstotisícštyristotridsaťtri EUR) Veriteľ
poskytne Dlžníkovi v termíne do 15 dní od kumulatívneho splnenia nasledujúcich
podmienok:
(i) Dlžník požiada Veriteľa o poskytnutie prvej tranže Žiadosťou o poskytnutie finančných
prostriedkov,
(ii) bolo uskutočnené riadne zriadenie a vznik zabezpečenia v zmysle článku IX. Zmluvy,
(iii) bolo uskutočnené riadne zriadenie a vznik poistenia s vinkuláciou v zmysle článku IX.
bod 4 Zmluvy,
(iv) a súčasne Dlžník predloží Veriteľovi všetky dokumenty bližšie špecifikované v bode 3
tohto článku Zmluvy.
3. Dlžník je povinný do 90 dní odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy, splniť podmienky poskytnutia
finančných prostriedkov podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy a ich splnenie v rovnakej lehote
preukázať Veriteľovi predložením dokumentov v ich originálnom vyhotovení alebo vo forme
úradne osvedčených kópií, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, v opačnom prípade Zmluva
bez ďalšieho zaniká. Dlžník preukáže Veriteľovi splnenie podmienok poskytnutia finančných
prostriedkov podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy nasledovnými dokladmi:
a) Ad článok V. bod 2 (i) Zmluvy: predložením riadne vyplnenej a podpísanej Žiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov;
b) Ad článok V. bod 2 (ii) Zmluvy: predložením fotokópie listu vlastníctva s povoleným
vkladom záložného práva v prospech Veriteľa alebo originálom potvrdenia o zápise
záložného práva k hnuteľnej veci v prospech Veriteľa v Notárskom centrálnom registri
záložných práv,
c) Ad článok V. bod 2 (iii) Zmluvy: predložením:
- fotokópie poistných zmlúv na poistenie predmetov zálohu s výškou poistného plnenia
minimálne vo výške 1,2 násobku schválenej návratnej finančnej výpomoci v prípade
založenia nehnuteľnosti, resp. 1,5 násobku schválenej návratnej finančnej výpomoci
v prípade založenia hnuteľnej veci,
- originálneho vyhotovenia písomnej vinkulácie poistného plnenia v prospech Veriteľa
z poistných udalostí týkajúcich sa predmetov zálohu s výškou poistného plnenia
minimálne vo výške 1,2 násobku schválenej návratnej finančnej výpomoci v prípade
založenia nehnuteľnosti, resp. 1,5 násobku schválenej návratnej finančnej výpomoci
v prípade založenia hnuteľnej veci.
4. Druhú tranžu vo výške 41.116,- EUR (slovom: štyridsaťjedentisícstošestnásť EUR) Veriteľ
poskytne Dlžníkovi v ďalšom kalendárnom roku na základe riadne vyplnenej a podpísanej
Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov v termíne do 15 dní od schválenia riešenia
projektu a preukázania účelnosti vynaložených finančných prostriedkov na riešenie projektu v
predošlom roku riešenia správnou radou Veriteľa. Za tým účelom je Dlžník povinný do 20.
januára príslušného kalendárneho roka predložiť Veriteľovi záväznú písomnú informáciu
o stave riešenia projektu v súlade s článkom XI. bod 4 Zmluvy.

Čl. VI.
Úroky, úroky z omeškania
1. Dlžník sa zaväzuje platiť Veriteľovi Úroky stanovené úrokovou sadzbou vo výške 1 % p. a.
z Istiny, odo dňa poskytnutia peňažných prostriedkov počas doby riešenia projektu. Pre účely
tejto Zmluvy a výpočtu Úrokov sa použije predpoklad, že kalendárny rok má 365 dní. Dlžník
sa zaväzuje uhradiť Veriteľovi Úrok z poskytnutej Istiny vždy do 20. januára nasledujúceho
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roka, za predchádzajúci kalendárny rok, resp. pomernú časť kalendárneho roka.
V kalendárnom roku, v ktorom dôjde k ukončeniu riešenia projektu sa Dlžník zaväzuje
uhradiť Veriteľovi Úrok z poskytnutej Istiny do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom došlo k ukončeniu riešenia projektu.
2. V prípade, ak sa Dlžník dostane do omeškania so splácaním Istiny a/alebo Úrokov alebo
ktorejkoľvek ich časti, je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie úroku z
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy, a to za každý začatý deň omeškania, pokiaľ to nie
je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Základ pre výpočet úrokov
z omeškania tvorí Istina alebo súčet sumy Istiny a Úrokov, s ktorými je Dlžník v omeškaní.
Dlžná čiastka sa úročí úrokom z omeškania denne od prvého dňa omeškania (vrátane) až do
dňa predchádzajúcemu splateniu dlžnej čiastky (vrátane).

Čl. VII.
Splácanie Úverovej pohľadávky
1. Dlžník sa zaväzuje splácať Úverovú pohľadávku pozostávajúcu z Istiny a Úroku vo výške 1%
p. a. v pravidelných mesačných splátkach podľa Splátkového kalendára špecifikovaného
v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy alebo podľa oznámenia Veriteľa v zmysle článku VIII. bod 1
Zmluvy. V prípade, ak akýkoľvek deň splatnosti uvedený v Splátkovom kalendári pripadne
na deň pracovného voľna, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, je Dlžník povinný
splátku splatnú v takýto deň uhradiť najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň.
2. Dlžník sa zaväzuje začať splácať Úverovú pohľadávku odo dňa 1.1.2022 v pravidelných
mesačných splátkach splatných vždy do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
3. Dlžník sa zaväzuje uhrádzať Veriteľovi akékoľvek platby podľa Zmluvy alebo v súvislosti so
Zmluvou na Účet veriteľa, pokiaľ Veriteľ písomne neurčí inak.
4. Dlžník je oprávnený splatiť Úverovú pohľadávku alebo jej časť pred dňom splatnosti, o čom
je povinný vopred písomne informovať Veriteľa. V prípade predčasného splatenia časti
Úverovej pohľadávky bude vypracovaný nový Splátkový kalendár, obsahom ktorého bude
skrátenie termínu splatenia Úverovej pohľadávky alebo úprava výšky mesačných splátok
Úverovej pohľadávky. Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu podpísať nový Splátkový
kalendár, ktorý sa stane nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 2.
5. Dlžník sa zaväzuje uhradiť Veriteľovi Príslušenstvo na výzvu Veriteľa, spôsobom a v lehote
uvedenej vo výzve Veriteľa, ak nie je uvedené inak.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že za deň zaplatenia peňažného záväzku Dlžníka zo Zmluvy resp.
jeho časti sa považuje deň, kedy boli peňažné prostriedky v príslušnej výške pripísané na
Účet veriteľa.
7. Akékoľvek záväzky Dlžníka (dane, odvody, poplatky a pod.), ktoré je Dlžník povinný
uhradiť v zmysle platných právnych predpisov, nemajú vplyv na povinnosť Dlžníka uhradiť
akýkoľvek záväzok zo Zmluvy.
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Čl. VIII.
Okamžitá splatnosť
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ je za nižšie uvedených podmienok oprávnený vyhlásiť
a určiť deň okamžitej splatnosti Celkovej pohľadávky alebo ktorejkoľvek jej časti. Dlžník je
v prípade vyhlásenia okamžitej splatnosti Veriteľom povinný ihneď splatiť Veriteľovi všetky
pohľadávky vyhlásené Veriteľom za okamžite splatné, najneskôr však v deň okamžitej
splatnosti určenej Veriteľom. Dôvodom na vyhlásenie a určenie okamžitej splatnosti je
ktorákoľvek z týchto skutočností:
(i) Dlžník použil Veriteľom poskytnuté peňažné prostriedky v rozpore s účelom
stanoveným Zmluvou;
(ii) Dlžník je v omeškaní so zaplatením Úverovej pohľadávky alebo jej splátky viac ako
60 (šesťdesiat) dní po jej splatnosti;
(iii) bolo rozhodnuté o vstupe Dlžníka do likvidácie alebo bol na Dlžníka podaný návrh na
vykonanie exekúcie, vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie alebo bolo
voči Dlžníkovi začaté súdne alebo iné konanie, ktorého výsledkom môže byť vydanie
rozhodnutia, ktoré môže byť titulom pre začatie ktoréhokoľvek konania uvedeného
v tomto ustanovení;
(iv) preukáže sa nepravdivosť alebo neúplnosť ktoréhokoľvek vyhlásenia alebo dokladu
Dlžníka poskytnutého za účelom poskytnutia návratnej finančnej výpomoci;
(v) Dlžník poruší povinnosť podľa článku IX. bod 8 Zmluvy;
(vi) zanikne poistenie predmetov zálohu určených Veriteľom alebo vinkulácia poistného
plnenia v prospech Veriteľa z poistných udalostí týkajúcich sa predmetov zálohu
určených Veriteľom.
2. Dlžník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Veriteľa o vzniku alebo
hrozbe vzniku ktorejkoľvek zo skutočnosti podľa článku VIII. bod 1 Zmluvy.
3. Pred vyhlásením okamžitej splatnosti Veriteľ zašle Dlžníkovi výzvu s lehotou nie kratšou ako
30 dní na nápravu skutočností zakladajúcich na vyhlásenie okamžitej splatnosti.
Čl. IX.
Zabezpečenie
1. Za účelom zabezpečenia Celkovej pohľadávky sa Dlžník zaväzuje v prospech Veriteľa
zriadiť záložné právo uzavretím Zmluvy o zriadení záložného práva (ďalej len „Záložná
zmluva“), ktorej predmetom bude zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti / hnuteľnej/ým
veci/iam bližšie špecifikovaným v príslušných ustanoveniach Záložnej zmluvy a zabezpečiť
registráciu záložného práva v prospech Veriteľa na prvom mieste v poradí do katastra
nehnuteľností alebo Notárskeho centrálneho registra záložných práv, vrátane záväzku záložcu
nezaťažiť a nescudziť predmety zálohu Záložnej zmluvy bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Veriteľa.
2. Na zriadenie a vznik záložného práva sa použijú vzory dokumentov predložené Veriteľom.
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3. Za vznik, právnu relevanciu záložného práva a jeho trvanie do vyrovnania Celkovej
pohľadávky zodpovedá Dlžník.
4. Dlžník je povinný po celú dobu až do vyrovnania Celkovej pohľadávky:
(i) poistiť a udržiavať v platnosti poistenie predmetov zálohu určených Veriteľom s výškou
poistného plnenia minimálne vo výške 1,2 násobku schválenej návratnej finančnej výpomoci
v prípade založenia nehnuteľnosti, resp. 1,5 násobku schválenej návratnej finančnej
výpomoci v prípade založenia hnuteľnej veci,
(ii) riadne a včas platiť príslušné poistné a plniť všetky svoje ostatné povinnosti podľa
príslušných poistných zmlúv na predmety zálohu určené Veriteľom s výškou poistného
plnenia špecifikovanou v bode 4 (i) tohto článku Zmluvy,
(iii)zabezpečiť vinkuláciu poistného plnenia v prospech Veriteľa z poistných udalostí týkajúcich
sa predmetov zálohu určených Veriteľom s výškou poistného plnenia špecifikovanou v bode
4 (i) tohto článku Zmluvy.
5. Ak Dlžník nie je totožný so záložcom, je Dlžník povinný zabezpečiť, aby povinnosti podľa
článku IX. bodu 4 písm. (i), (ii) a (iii) Zmluvy plnil záložca.
6. Dlžník je povinný skutočnosti podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy preukázať Veriteľovi
predložením poistných zmlúv, vinkulácií písomne potvrdených príslušnou poisťovňou
a dokladmi o úhrade poistného.
7. Akékoľvek náklady, výdavky súvisiace so zriadením záložného práva, vrátane poistenia
predmetov zálohov a vinkulácie poistného plnenia, znáša Dlžník, resp. záložca, ak
v príslušnej Záložnej zmluve nie je uvedené inak.
8. V prípade, ak sa podľa Veriteľa stane zabezpečenie zriadeným záložným právom na záloh
nedostatočným, je Dlžník povinný bez zbytočného odkladu na vyzvanie Veriteľa doplniť
zabezpečenie na Veriteľom požadovanú hodnotu. Dlžník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu
písomne informovať Veriteľa o akýchkoľvek skutočnostiach, ktorých následkom je alebo
môže byť strata hodnoty zabezpečenia Celkovej pohľadávky alebo jej časti.
9. Ak ktorákoľvek zabezpečovaná pohľadávka nie je riadne a včas splácaná, je Veriteľ
oprávnený domáhať sa uspokojenia zo zálohu.
Čl. X.
Vyhlásenia Dlžníka
1. Dlžník vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia Zmluvy sú všetky nasledovné vyhlásenia pravdivé,
úplné a presné v celom rozsahu:
(i)

Dlžník má právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať Zmluvu, vykonávať práva a plniť
záväzky zo Zmluvy pre neho vyplývajúce;
(ii) neexistuje skutočnosť, ktorá by bránila Dlžníkovi platne uzatvoriť a plniť Zmluvu,
(iii) na uzatvorenie Zmluvy Dlžníkom, na vykonávanie jeho práv a plnenie záväzkov zo
Zmluvy nie je potrebné povolenie alebo súhlas akéhokoľvek orgánu Dlžníka alebo tretej
osoby a ak je, takéto povolenie alebo súhlas bol vopred riadne udelený;
(iv) akákoľvek tretia osoba neuplatňuje voči Dlžníkovi práva, vrátane práva na zaplatenie
pohľadávky, nevedie voči Dlžníkovi alebo majetku Dlžníka súdne alebo iné konanie, v
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(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

dôsledku ktorých by mohla byť ohrozená schopnosť Dlžníka plniť Zmluvu alebo by mohlo
byť ohrozené vlastníctvo záložcu k predmetom zálohu v zmysle príslušných ustanovení
Záložnej zmluvy, ktorými záložca zabezpečuje pohľadávku Veriteľa zo Zmluvy;
nie je v takom neplnení alebo porušení akéhokoľvek právneho vzťahu, ktoré by mohlo
ohroziť schopnosť Dlžníka plniť Zmluvu alebo by mohlo byť ohrozené vlastníctvo záložcu
k predmetom zálohu v zmysle príslušných ustanovení Záložnej zmluvy, ktorými záložca
zabezpečuje pohľadávku Veriteľa zo Zmluvy;
záložca v zmysle Záložnej zmluvy je výlučným vlastníkom predmetov zálohu, ktorými sa
zabezpečuje pohľadávka Veriteľa zo Zmluvy a jeho oprávnenie nakladať s nimi nie je
obmedzené, ani vylúčené;
k predmetom zálohu, ktorými záložca zabezpečuje pohľadávku Veriteľa zo Zmluvy,
neexistujú iné záložné práva ani iné ťarchy alebo práva tretích osôb a tieto predmety
zálohu nie sú predmetom zabezpečenia pohľadávok tretích osôb;
nebolo rozhodnuté o vstupe Dlžníka do likvidácie, nie je voči Dlžníkovi vedené akékoľvek
súdne, rozhodcovské, správne alebo exekučné konanie (najmä vo veci vyhlásenia
konkurzu, povolenia reštrukturalizácie, nariadenia neodkladného opatrenia, výkonu
rozhodnutia alebo exekúcie), ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť právne, finančné alebo
ekonomické postavenie Dlžníka alebo schopnosť Dlžníka splniť ktorýkoľvek jeho záväzok
zo Zmluvy a ďalších záväzkových vzťahov súvisiacich so Zmluvou, ani mu nie je známe,
že sa vedie voči nemu výkon rozhodnutia alebo bol na neho podaný návrh na vykonanie
exekúcie alebo začatia ktoréhokoľvek z uvedených konaní a podľa vedomia Dlžníka
žiadny takýto návrh alebo konanie nehrozí;
všetky dokumenty a informácie odovzdané alebo oznámené písomne, či ústne Veriteľovi
v súvislosti s uzavretím Zmluvy sú pravdivé, úplné, správne a nie sú zavádzajúce. Odo
dňa, keď boli uvedené dokumenty a informácie Veriteľovi odovzdané alebo oznámené,
nedošlo ku žiadnym podstatným nepriaznivým zmenám v záležitostiach, ktorých sa tieto
informácie týkajú, ani v podnikateľskej činnosti Dlžníka.
Čl. XI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany previesť, ani postúpiť akékoľvek práva alebo povinnosti zo Zmluvy na tretiu
osobu.
2. Dlžník je povinný zasielať Veriteľovi v pravidelných polročných intervaloch (vždy k 30.06.
a 31.12. príslušného kalendárneho roka) Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a
výdavkoch resp. Súvahy a Výkazy ziskov a strát.
3. Veriteľ je oprávnený, a to aj prostredníctvom splnomocnených osôb, zisťovať základné aktuálne
informácie o postavení a výsledkoch podnikania Dlžníka, najmä informácie o stave účtov
Dlžníka v peňažných ústavoch, dosiahnutom obrate, čistom zisku, počte zamestnancov, výške
daňových odvodov, úverovej zadlženosti, leasingových vzťahoch, o zmenách v podnikaní
Dlžníka spôsobilých ovplyvniť/ovplyvňovať úverový vzťah založený touto Zmluvou a ostatných
právnych a o iných ekonomických skutočnostiach týkajúcich sa Dlžníka a jeho činnosti. Za tým
účelom je Dlžník povinný Veriteľovi a ním splnomocneným osobám predložiť všetky
požadované doklady a umožniť vykonať fyzickú kontrolu zisťovaných skutočností v sídle
alebo mieste podnikania Dlžníka.
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4. Dlžník je povinný do 20. januára príslušného kalendárneho roka predložiť Veriteľovi záväznú
písomnú informáciu o stave riešenia projektu a o použití prostriedkov poskytnutých Veriteľom
za predchádzajúci kalendárny rok. Za tým účelom bude Dlžník viesť vo svojom účtovníctve
osobitnú evidenciu, pomocou ktorej bude účtovať všetky náklady súvisiace s riešením projektu
tak, aby bolo jednoznačne preukázateľné, že podiel finančných prostriedkov poskytnutých
Veriteľom, neprevýši 70% z celkových rozpočtovaných nákladov na riešenie projektu za dané
obdobie.
5. Dlžník je povinný umožniť Veriteľovi, resp. osobám poverených Veriteľom overiť pravdivosť
tvrdení v písomnej informácií.
6. Dlžník sa po dobu troch rokov od ukončenia projektu zaväzuje poskytnúť Veriteľovi
vyhodnotenie účinnosti výsledkov riešenia projektu, a to v termíne do 20. januára príslušného
kalendárneho roka.
7. Veriteľ po splatení Úverovej pohľadávky a Príslušenstva na základe písomnej žiadosti Dlžníka:
(i)
(ii)

vystaví Dlžníkovi písomné potvrdenie o splatení Úverovej pohľadávky,
podpíše potrebné návrhy na výmaz záložného práva zriadeného na základe Záložnej
zmluvy.

8. Dlžník nie je oprávnený akúkoľvek pohľadávku započítať, ani uplatniť proti pohľadávkam
Veriteľa zo Zmluvy alebo z právneho úkonu alebo vzťahu súvisiaceho so Zmluvou.
9. Dlžník je povinný informovať Veriteľa o všetkých skutočnostiach, okolnostiach, o ktorých vie
alebo mohol vedieť, a ktoré majú alebo môžu mať nepriaznivý vplyv na schopnosť Dlžníka plniť
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako tieto okolnosti alebo
skutočnosti nastanú.
10. Dlžník je povinný nahradiť Veriteľovi oprávnené, odôvodnené a preukázateľne vynaložené
náklady, ktoré vznikli Veriteľovi v súvislosti s vymáhaním Celkovej pohľadávky alebo
ktorejkoľvek jej časti. V prípade realizácie výkonu záložného práva je Dlžník povinný uhradiť
Veriteľovi oprávnené, odôvodnené a preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s realizáciou
tohto záložného práva (náklady dobrovoľnej verejnej dražby, exekučného konania, notárske
poplatky, správne poplatky, poplatok za dražobnú službu a iné). Tieto poplatky sú súčasťou
Celkovej pohľadávky Veriteľa a Dlžník sa ich zaväzuje zaplatiť Veriteľovi, pričom ich
zaplatenie je zabezpečené záložným právom.

Čl. XII.
Odstúpenie od Zmluvy
1. Veriteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak nastane ktorákoľvek zo skutočností
uvedených v článku VIII. bod 1 Zmluvy. Dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy Dlžníkovi sa
Celková pohľadávka stáva splatnou, pokiaľ Veriteľ v zmysle článku VIII. bod 1 Zmluvy
neustanoví písomne inak.
2. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia Veriteľa Dlžníkovi.
Odstúpenie od Zmluvy doručuje Veriteľ Dlžníkovi doporučenou zásielkou prostredníctvom
pošty alebo kuriérskej služby na adresu sídla Dlžníka. V prípade neúspešného doručenia
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odstúpenia doporučenou listovou zásielkou sa deň vrátenia zásielky odosielateľovi bude
považovať za deň riadneho doručenia. Písomnosť sa bude považovať za riadne doručenú aj
vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať, pričom deň odmietnutia prevzatia zásielky, sa bude
považovať za deň doručenia.
3. Ak Veriteľ odstúpi od Zmluvy alebo vyhlási Celkovú pohľadávku alebo ktorúkoľvek jej časť za
okamžite splatnú, je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka náhradu škody, ktorá Veriteľovi
vznikla v súvislosti s odstúpením od Zmluvy alebo vyhlásením okamžitej splatnosti.
4. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú práva Veriteľa zo Záložnej zmluvy a práva Veriteľa a im
zodpovedajúce povinnosti Dlžníka týkajúce sa úhrady Celkovej pohľadávky.

Čl. XIII.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Zmluvné strany v záujme transparentnosti súhlasia so zverejnením Zmluvy na
webom sídle Inovačného fondu n. f.

2.

Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia adresované zmluvnej strane
budú doručované na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy alebo na adresu riadne vopred písomne
oznámenú zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.

3.

Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neúčinných
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo
najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ zmluvné strany brali pri uzatváraní Zmluvy
túto otázku do úvahy.

4.

Ustanovenia Zmluvy zaväzujú aj právnych nástupcov zmluvných strán.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ je oprávnený previesť akékoľvek svoje právo, prípadne
postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči Dlžníkovi zo Zmluvy alebo súvisiacich právnych
úkonov alebo vzťahov na tretiu osobu, len s písomným súhlasom Dlžníka. Veriteľ je
s predošlým písomným súhlasom Dlžníka oprávnený previesť akékoľvek svoje záväzky, ktoré
mu vznikli alebo vzniknú voči Dlžníkovi na tretiu osobu.

6.

Ak si zmluvná strana neuplatní ktorékoľvek svoje oprávnenie podľa Zmluvy alebo opomenie
vyžiadať plnenie ktoréhokoľvek z ustanovení Zmluvy od druhej zmluvnej strany, nebude sa to
interpretovať ako súčasné alebo budúce zrieknutie sa (vzdanie sa) práva zo Zmluvy, ani to
nebude mať vplyv na možnosť zmluvnej strany následne uplatňovať akékoľvek práva zo
Zmluvy.

7.

Právne vzťahy neupravené Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.

Prípadné spory týkajúce sa alebo vzniknuté zo Zmluvy budú riešené predovšetkým dohodou
zmluvných strán a pokiaľ nedôjde k odstráneniu sporu, bude ktorákoľvek zo zmluvných strán
oprávnená podať návrh na začatie súdneho konania podľa osobitných predpisov.
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9.

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami schválenými
a podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých Veriteľ a Dlžník obdržia 2 rovnopisy.
11. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1: Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
Príloha č. 2: Splátkový kalendár
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité,
zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení k uzatvoreniu tejto Zmluvy a na znak súhlasu
s jej obsahom ju schválili a podpísali.

V Bratislave, dňa 21.10.2020

V ……………., dňa .........……

Za Veriteľa:

Za Dlžníka:

---------------------------------------------Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
predseda Správnej rady IF n. f.

----------------------------------------------Michal Šimko
konateľ

---------------------------------------------JUDr. Miroslava Paceltová
správca IF n. f.
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Príloha č. 1 k Zmluve

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Identifikačné údaje Dlžníka:
Obchodné meno/názov

Sídlo/miesto podnikania

IČO

DIČ

Údaje o schválenej návratnej finančnej výpomoci:
Číslo Zmluvy:
Dátum uzavretia:
Schválená výška NFV:
Čerpaná výška NFV v Eur:
Účel:
Čerpanie:
Požadovaná výška čerpania NFV v EUR:
IBAN:
Predbežný dátum čerpania:
Kontaktné osoby Dlžníka:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Funkcia:

Štatutárny orgán Dlžníka:
Meno priezvisko štatutárneho orgánu /
člena štatutárneho orgánu:

podpis
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Dátum

Príloha č. 2 k Zmluve

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

Počet splátok/
mesiacov:
Zostatok:
Úrok (1,00% p.a.):
1.
141 549,00 €
117,96 €
2.
135 707,45 €
113,09 €
3.
129 861,03 €
108,22 €
4.
124 009,74 €
103,34 €
5.
118 153,58 €
98,46 €
6.
112 292,53 €
93,58 €
7.
106 426,60 €
88,69 €
8.
100 555,78 €
83,80 €
9.
94 680,07 €
78,90 €
10.
88 799,46 €
74,00 €
11.
82 913,96 €
69,09 €
12.
77 023,54 €
64,19 €
13.
71 128,22 €
59,27 €
14.
65 227,99 €
54,36 €
15.
59 322,84 €
49,44 €
16.
53 412,77 €
44,51 €
17.
47 497,77 €
39,58 €
18.
41 577,84 €
34,65 €
19.
35 652,98 €
29,71 €
20.
29 723,19 €
24,77 €
21.
23 788,45 €
19,82 €
22.
17 848,77 €
14,87 €
23.
11 904,13 €
9,92 €
24.
5 954,55 €
4,96 €

Istina:
5 841,55 €
5 846,42 €
5 851,29 €
5 856,17 €
5 861,05 €
5 865,93 €
5 870,82 €
5 875,71 €
5 880,61 €
5 885,51 €
5 890,41 €
5 895,32 €
5 900,23 €
5 905,15 €
5 910,07 €
5 915,00 €
5 919,93 €
5 924,86 €
5 929,80 €
5 934,74 €
5 939,68 €
5 944,63 €
5 949,59 €
5 954,55 €

Splátka je splatná do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
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Spolu:
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €
5 959,51 €

