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{

uzatvárajú v súlade s rozhodnutím zastupitel'siva Klienta zo dňa 11.03.2014 a podl'a § 497 a nasl, Obchodného zákonníka
platného v Slovenskej republike túto Uverovú zmluvu.

1.

Definície a rnýkladové pravidlá

V tejto Uverovej zmluve budú mať nasledovné pojmy nasIedovný význam:
Amortizácia Úveru * znamená splatnosť závázkov Klienta voči Banke, ktoré vyplývajú z Úverovej zmluvy;
Banka znamená Prima banka Slovensko, a.s. a|ebo je; právny nástupca;

-

Čerpanie Úveru

-

znamená poskytnutie peňažných prostriedkov Úveru Klientovi na základe Žiadosti o čerpanie
Uveru. V tento deň sa poskytnutá čast'prostriedkov Uveru začínaúročiť;
Deň najneskoršieho čerpania znamená deň posledného Čerpania Úveru Klientom, v prípade nevyčerpania celého
objemu Úveru posledný deň, v ktory by bol Klient oprávnený čerpaťÚver, pokial'by splnil podmienky Úverovej zmluvy;
EURIBOR
znamená Euro Interbank Offered Rate
aktuálna úroková sadzba vyhlasovaná spoločnostbu Moneyline
Telerate alebo jej právnym nástupcom, zobrazovaná na stránke Reuters ,,EURIBOR=" alebo na inej relevantnej stránke
v obchodný deň;
Klient
znamená klienta uvedeného v záhlaví tejto zmluvy alebo jeho právneho nástupcu;
znamená vyskytnutie sa vyššejmoci alebo zmeny, zrušenia alebo prijatia právneho predpisu
Prípad nezákonnosti
alebo dokázatel'nej zmeny rnikladu právneho predpisu, na základe ktorého by sa poskytnutie Uveru alebo zotrvávanie
v úverovom vzťahu stalo pre Banku protiprávnym, nedovoleným alebo zakázaným;
znamená úrokovúsadzbu dohodnutú medzi Bankou a Klientom. ktorá je sÚčtom
Revizibilná úroková sadzba
ákladnej sadzby a úrokovéhorozpátia. Táto sadzba sa mení podl'a pravidiel stanovených v príslušnýchustanoveniach
Uverovej zmluvy. Právo Banky uplatniť sankčné zqišenie úrokovej sadzby podl'a bodu 12.1.1.1. §im nie je dotknuté;
znamená každý deň po uplynutí opakujúcej sa 12 mesačnej lehoty odo dňa prvého Čerpania
Rozhodujúci deň
Úveru, resp, od predchádzajúceho Rozhodujúceho dňa , pričom pri prvej fixácii úrokovej sadzby je Rozhodujúcim dňom
deň prvého Čerpania úveru,
V prípade, ak by nemal byť Rozhodujúci deň pracovným dňom, Rozhodujúcim dňom bude nasledujúci pracovný deň
v tom istom kalendárnom mesiaci. Ak by v danom kalendárnom mesiaci pracovný deň nenasledoval, Rozhodujúcim
dňom bude posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca. V prípade, ak by mal Rozhodujúci deň pripadnúť na deň,
ktoryi číselneneexistuje (napr. 30, február), Rozhodujúcim dňom bude posledný pracovný deň príslušného mesiaca;
Riziko návratnosti Úveru * znamená zhoršenie rozhodujúcich nižšieuvedených finančných ukazovatel'ov platných
v čase ich ostatného posúdenia v porovnaní s aktuálnymi rozhodujúcimi skutočnost'ami, ktoryimi sÚ: - ;
znamená oficiálny dokument vydaný Bankou, ktory obsahuje poplatky inkasované Bankou za
Sadzobník poplatkov
poskytovanie jej služieb. Tento dokument je verejne dostupný na pobočkách Banky;
Účet * znamená účel,na ktoryí je Klient oprávnený čerpat' Úver. Tento Účel je uvedený v bode 2.2.2. Úverovej zmluvy;
Úver
znamená peňažné prostriedky, ktoré Banka poskytuje Klientovi v zmysle Úverovej zmluvy;
Úverová zmluva - znamená túto Zmluvu o termínovanom Úvere č. L2lOO8lL4;
znamená predloženie písomnej žiadosti Klienta s uvedením dátumu(ov) požadovaného
Žiadost'o čerpanie Úveru
čerpania Úveru, vlišky požadovanéhoČerpania Úveru a čísla(čísiel)účtu(ov), na ktoré majú byť peňažnéprostriedky
z Úveru poukázané. Takáto žiadost' musí byť formálne aj obsahovo predložená v podobe akceptovanej Bankou" Klient
predkladá túto žiadosťspolu s dokladmi preukazujúcimi účelovosťpoužitia Úveru;

-

-

-

-

-

-

-

I

t

-

-

-

pojmy, ktoré sa nevyskytujú v tomto bode Úverovej zmluvy, sa vykladajú v zmysIe Zákona alebo bankovej praxe.

1.1.
1.Z,
i.3,

Pre účelyÚverovej zmluvy platíl

definície uvedené v bode 1. sa použijús významom uvedeným v tomto bode, ak v d'alších ustanoveniach Uverovej
zmluvy nie je k vyššieuvedeným definíciám priradený iný význam, alebo ak nie je takéto použitie výslovne vylúČené;
vyššieuvedené definície sa použijús významom uvedeným v bode 1. Úverove; zmluvy, a to bez ohl'adu na to, Či sú
uvedené s vel'kým alebo malým začiatočným písmenom, okrem prípadu, ak je vlislovne uvedené inak, alebo ak
z kontextu vyplýva niečo iné;
vyššieuvedené definície sa použijús rr}znamom uvedeným v bode 1. Úverovej zmluvy, a to bez ohl'adu na to, Či sú
uvedené v jednotnom atebo množnom čísle,okrem prípadu, ak je r,nislovne uvedené inak.
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2,
2.I.
2,2.

Predmet zmluvy,

Predmetom tejto Úverovej zmluvy je závázok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Kljentovi Úver a závázok
K|ienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnu§í,ch v jednotlivých ustanoveniach
tejto Uverovej zmluvy.

Základ.népodmienky:

2.2.7. Výška.Úveru: do 4O 000,- EUR , slovom: Štyridsat'tisíceur.
2,2.2. Učel Uveru: Realizácia staÝebných prác verejné priestranstvá ,,Spevnené plochy v obci Tesárske Mlyňany
4,B,c.

2.2,3. Cerpanie Uveru:

2.2,3.L Dátum prvého Cerpania Uveru nesmie byť neskór ako 10.10.2014.

2.2.3.z.Dátum posledného Čerpania Úveru nesmie byt neskór ako 09.01.2015.
2,2.3.3, Minimálna výška jednot|ivého Čerpania Úveru nie je stanovená.

2,2.4. Úročenie Úveru:

2.2.4.7. Druh úrokovej sadzby: Revizibilná
2.2.4.2.Základná sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR.
2.2.4.3. Urokové rozpátie 1e 3,2O o/o p.a.
2.2.4.4.Celková Revizibilná úroková sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR + úrokové rozpátie 3,2O

2,2,5. Splácanie Úverul

2.2,5.1. Splátky istiny Uveru: rovnomerné
2.2.5,1,1, Frekvencia splácania: v mesačných splátkach vo uiške 1 111,výške zostatku úveru. Splátky budú realizované k 25. dňu mesiaca.
2,2,5, 1,.2. Prvá splátka : 25.06,2OL4.

o/o

p.a.

EUR s výnimkou poslednej splátky, ktorá bude vo

2.2.5.2.Splátky úrokov Uveru: pravidelné mesačné k01. dňu, poČnúckalendárnym mesiacom, nasledujúcom po mesiaci,

v ktorom bolo uskutočnené prvé Cerpanie Uveru.
2.2,5.3. Amortizácia Úveru: 25.05.2OL7.
2.2.6. Zabezpečenie Úveru: v zmysle článku 11. Úverovej zmluvy -vlastná zmenka Klienta.

2.3.

Ďalšie konkrétne podmienky Úveru naviazané na základné podmienky uvedené v bode
dohodnuté medzi zmluvnými stranami v jednotlivých článkoch tejto Úverovej zmluvy.

3.
3.1,
3.2.
3,3.

Výška a Účel Úyeru

4.
4.L

Čerpanie Úveru a podmienky predchádzajúce čerpaniu

2.2.

Úverove; zmluvy sú

Banka poskytne Klientovi Úver do výšky uvedenej v bode 2.2.1. Úveroveizmluvy.
Banka povoií Klientovi Čerpanie Úveru na Účel dohodnutri.v bode 2.2.2, Úverove; zmluvy,
Klient je povinný preukázať Banke dodržanie účelovosti Uveru, a to spósobom, o ktoni ho Banka požiada, V prípade, ak
Klient nepredloží Banke všetky požadovanédoklady minimálne vposledný.deň lehoty na podanie Žiadosti o čerpanie
Uveru uvedený podl'a bodu 4,1. Uverovej zmluvy, stráca možnosť Cerpania Uveru.

4,3.

Úver bude poskytnu§i za predpokladu splnenia podmienok vyplývajúcich z Úverovej zmluvy na účet,ktory bude
uvedený v Žiadosti o čerpanie Úveru. Klient podá písomnú Žiadost' o čerpanie Úveru minimálne 5 pracovných dní pred
dátumom čerpania.
Ziadosť Klienta predkladanú po troch mesiacoch od uzavretia Uverovej zmluvy móže Banka podmieniť predložením
potvrdenia o splnení daňových povinností Klienta a predložením aktuálnych výpisov z príslušnéhoregistra hikajúcich sa
zálohu. Klient_nie je oprávnený opátovne čerpať už splatenú časťUveru.
Podmienkou Cerpania Uveru je d'alej splnenie nasledovných podmienok:

4.3.1,1.
4,3,1.2.

Zmluva o dielo;
Ohlásenie stavebnej úpravy resp. stavebné povolenie.

4.2,
4,3.1,
4.3,2.
4.4,

4.4,!.
4.4.2.
4.4,3,
4.4.4,
4,5,
4,6,

Klient Banke predložil nasledovné doklady:

Klient nie je v omeškaní s platením peňažných prostriedkov z akéhokol'vek dóvodu podl'a Úverovej zmluvy alebo inej
zmluvy uzatvorenej medzi Bankou a Klientom.
Banka móže d'alej odmietnuť Čerpanie Úveru a|ebo jeho Časti, v prípade ktorejkol'vek z následných skutočností:
sa voči Klientovi vedie konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučnékonanie;
bol na Klienta zavedený ozdravný režim alebo nútená správa;
ktorékol'vek vyhlásenie Klienta podl'a bodu 9. Úverovej zmluvy nie je pravdivé alebo úplné;
Klient porušil ktorúkolÝek svoju povinnosť podl'a Úverovej zmluvy, najmá podl'a jej bodu 10.;
Ak do dňa uvedeného v bode 2,2.3,2. Úverovej zmluvy Klient Úver nevyčerpá, stráca nárok na Čerpanie Úveru.
Ak do Dňa najneskoršieho čerpania Klient Úver v plnej výške nevyčerpá, Banka zinkasuje z nevyčerpanej čiastky Úveru
poplatok za nevyužitie objemu poskytnutého Úveru vo výške určenej Sadzobníkom poplatkov platným v oeň
najneskoršieho čerpania.

4.7.

4.B.

V prípade nevyČerpania Úveru do Dňa najneskorŠieho čerpania Banka primerane upraví dátum amortizácie úveru tak,
aby splnenie závázkov Klienta zodpovedalo dohodnubim splátkam Uveru podl'a bodu 2,2.5 zmluvy. Dátum amortizácie

úveru písomne oznámi Banka Klientovi.
Banka je oprávnená odmietnuť Čerpanie Úveru na dobu nevyhnutnú na kontrolu dokumentov preukazujúcich splnenie
podmienok čerpania. Nevyhnutnou dobou na kontrolu dokumentov sa rozumie lehota minimálne 5 pracovných dní odo
dňa doručenia posledného dokladu preukazujúceho splnenie podmienok čerpania Uveru. Počas doby nevyhnutnej na

kontrolu dokumentov
Úverovej zmluvy.

946/86l06!3
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5.
5,1.
5.2.
5,3,
5.4,

Úročenie
platiť Banke úroky vo výške aktuálne] úrokovej sadzby
klient sa zavázuje z poskytnutých peňažných prostrledkov

stanovenej podl'a ustanovení Uverovej zm|uvy,
ich čerpania,
Peňažnépiostriedky poskytnuté Bankóu sa začínajúúročiťdňom
roka (365/360, resp, 366/360),
360_dňového
dnínázáklade
uplynuhich
,.
Výška úrokov
zmluvy,
podl,a
bodu2.2.4.,U_verove;
sadzbe
zmluvné strany sa dohodli na úrokovej
pred Rozhodulúcim dňom, Základná sadzba sa pravidelne
dni
ouu-práiouno
stanovuje
sa
sadzby
základnej
Hodnota
5.4,1.
platnej dva pracovné dni pred

"uilň'fuli

prehodnocuje vRozhodujúci deň vhodnote"eúŘraon ujedenej vboaé z,z,+,z,

Rozhodu;úcim dňom,
hodnota EURIBOR uvedená vbode 2,2,4,2,
5.4.1.1.V prípade, ak dva pracovné dni pred Rozhodujúcim dňom,nebude
posledný predchádzajúci pracovný deň,
platná
v
u
nooe2.2.4.2.
stanovená, použije sa hodnota EURIBoR uueoena
sadzbu určiť(najmá z dÓvodu.mimoriadnej Situácie na
5.4.1.2.Ak nebude mozné-Jvsšá popĚánýrn sposoo*om ,akruonu
Bankou vhodnote zodPovedajúcej Sadzbe Predaja 12
stanovená
medzibankovo* tiy'ljl'ňuáě'.ar.ráon;'suorÚ.

na dve desatinné miesta,
mesačných ouporiiou'onuvr,rej v deň určenia.na bankovom trhu, zaokrúhlenej
deň,
v
Rozhodujúci
účinnosti
do
prehodnotená
vstupuje
základná sadzďa
5,4.2,
prípade, ak dÓjde k zmene miery rizika Klienta, Zmena
Banka má právo adekvátnym spósobom menii úrokovú sadzbu v
Klienta stánoveného Bankou, plnením zmluvných
ratingu
r*.nou
preoovsetrým-ro
mózl'r,jluiiiur
rrienta
miery rizika
vplyvom na riziko .Klienta alebo iných
možným
podmienok Klientom, zmenou makroekonomi.t,i.n-poOr"nok
rizika Klienta sú rozhodujúce skutoČnosti
miery
skutočnostízistených v rámci monitoringu rrienÚ, Pre'posúdenie zmeny
skutoČnosťami, PrísluŠnúzmenu
rozhodulúcimi
aktuálnymi.
s
u
posúdenia
ňoráununi'
platné v čase ich Óstatného
zmluve. Banka predmetnú zmenu
k
Úverovej
áodatkov
bez
úrokovej sadzby je Banka oprávnená ust<utočIř áutómaticky
Klientovi,
v primeranej lehote oznáml
štruktúrealebo situácii na medzibankových
Ak počas platnosti úverovej zmluvy dójde k.závažným zmenám. v činnosti,
príslušne; mene Úveru na obdobie zodPovedajúce obdobiu
v
áepo.zít
n.
,irřuňř
a.Ň
č;ň-;;'kily
trhoch, následko,
vyšŠieako kótovaná referenČná Úroková
prehodnotenia základnej sadzby v zmysle uitunouuni Úverove_1 zmluvy, sú
podl'a vlastného uváŽenia meniť
je
oprávnená
sadzba pre prídň;;';;;u-lrz ,ór"tný iunraon), 9.u;k9
s úverovou zmluvou

5,5,
,,

\/ it

i

5.6.

vzniknutým
uplatňovanú úrokovúsadzbu tak, uov ,oápou.á;ň }í'nákladom

5.7.
5.B,
6.
6.1,

Klient

súvislosti

oprávnený

úrokovej sadzby,
o prehódnotenie mier.lleho rizika a s tým súvisiace prehodnotenie

Poplatky a závázková

provízia

,

., _ ,,,..^.,., l.L^^, je
:^ ^^l^r^,,, .,
deň ÚČinnosti Uverovej
splatný v .l.
poskytnutie
Úveru, ktoryi
Klient sa zaVáZuJe zaplatiť Banke jednorazovli poplatok za
poplatku
inkasným spÓsobom
je
Úhradu
vykonať
oprávnená
zmluvy vo v!ške 200,_ EUR, slovom: Dvesá;;;-. Banka
ÚČelom Úhrady poplatku je
Za
5K625Óooooooooz2549o2oo3,
IBAN:
z účtuKlienta č.ú,:2254902003/5600,
je
úhradu poplatku. Za ÚČelom inkasa PoPlatku
Klient povinný zabezpečiťna účtedostatok nnunený.r,, orostrle_dkw 19
prÍpade
v
aj
IBAN: SK6256oooooooo22549o2oo3

Banka oprávne

6.2.
rď

v

Klientovi, .
jednostranne o., loJu*u Ř Úverove; zmluve, Banka zmenu v primeranej |ehote.oznámi
ponÚ-knuť inú zmenu sPÓsobu ÚroČenia, TÚto zmenu
Klientovi
uii'uňu
počas
ilu"rouerlo
trvania
kedykol,vek
Banka móže
dodatku k úverovej zmluve,
budú v prípade surrlasu Kiienta zmluvné strany riešiť formou
Banku
jedenkrát za xateno_jlŇ-rár .u poplatok určený v ŠadzobníkuPoPlatkov PoŽiadať
je

6,7.I.

6.3.
6.4.
6.5.
7.
7,I.

ná'iitažir účetKlienta č.ú.2254goio0i/5600,

nedostatku prostriedkov na účte,
objemu Úveru odo dňa podpisu Úverovej zmluvy do
klient sa zavázujezaplatiť Banke závázkovú províziu zrieč_erpaného
o/o p,.a, z objemu nečerpaných prostriedkov,
0,6o
výške
vo
(vrátane),
a
to
Dňa najneskoršieho čerpania
'pracovnému
dňu kalendárneho mesiaca, PoČnúcmesiacom
Závázková provízia je splatná mesačne,
zmluvy. splqJ\u závázkovej provízie vykoná
leinno*i.úverovej
r
nao;ouJnutiú
oosro
v
ktorom
nasledujúcim po mesiaci,
Za ÚČelom_inkasa PoPlatku je Banka
zmluvy.
Úverove;
B.3.
v
bode
Banka inkasným spósobom z účtuKlienla uvedeného
prostriedkov
na účte,
prípade nedostatku
oprávnená ,arazi[|uĚ.iŘlienla uvedený v bode B.3 aj v
podmienok za PrísluŠnýkalendárnY
zmluvných
monitoring
za
popráto.Ř
platiť
eaňře
Klient sa zavázuje ročne do 31.01.

[Ň*u

rokvovýške o}oo/o;pri určenívýštvpopraitusávychádzazozostatkŮistinyÚveruk.31.12.Predchádzajúcehoroku,
na ňu nadvázujúcimi, sPoPlatniť d'alŠieÚkonY
Banka je oprávnená, v súvislosti s Uverovou zmluvou a zmluvami

a

já platný v deň vykonania Úkonu aiebo v deň, ked' nastane prísluŠná
skutočnosti v zmysle Sadzobníka poplatrov,"ktorý
v deň, ked'nastane prísluŠnáskutoČnosť,
skutočnosť,poprJioŘ i. .Ótl.v v deň vykonania úúonualebo
v určitom rozpátí, Banka Klientovi urČÍleho výŠku,
stanovená
V prípade, ak je rniška poplatku v saozonnířu Ó"pňtr.""
rozpátie,
dané
dodržať
pričom musí

Úhrada nákladov
alebo inej zmluvy medzi klientom a Bankou zo
v prípade, ak v dósledku žiadosti klienta, porušenia Úverovej zmluvy
zmeny
Právneho PredPisu dÓjde
atábo.dotázatel'nej
p*op,u
strany Klienta, u1.!o áórr"or, ,r"nv piauň.io
rtient Povinný takéto zvýŠené
podl'a Úverovej-zmluvy, 'nikladu
"
1Ó
vziahom.
úverovým
vsúvislosti..s
Banky
"nJr.
'písomná
kzvýšeniu nákladov
špecifikácia týchto nákladov Zo strany Banky,
dóiučená
náklady uhradiť Jo :ó áii po tom, eo .ni,
a Bankou, alebo zmlúv na tieto zmluvY
KIientom
zmluvy medzi
V súvislosti s porušením úverovej ,.tuuy, JeŮá ine;
a

,.

,,rýsiňř nařjuaou považu;e aj úhrada nákladov za vŠetkY Preukázatel'né
nadvázujúce zo strany Klienta sa
lné náklady a honoráre, ako aj vŠetkYfinanČnéalebo iné nákladY
zdokladované advokátske, poradenské, ,nur..r,e ateúo
a výdavky s tým súvisiace,

8.
B,1.
B.1.1.

Splácanie Úveru, inkaso a započítanie
dňom, splátka istiny Úveru bude vykonaná v na;bliŽŠÍnasledujúci
V prípade, ak deň splátky istiny nebude pracovným
pracovný deň,
Amortizácie Uveru,
Posledná splátka istiny Úveru bude vykonaná v deň
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B,2.

y
.

At t-|1o/,ll3

B.2,1.
B.3.

qntátkv l,]veru. solátkv

žáĚáeeott

B.3.i.

8.3,2.

B.3.3,

8.4.
B,5.

8.5.1.

;i

ii

iuntu

intuuným spósobom

z

účtuKlienta

č,ú":

rdnnl sK6256oo0o00002254902003,

z dóvodu porušenia Povinností Klienta, sPlátkY PoPlatkov,
,un*ených platieb, splátky poplatkov inkasovaných

Sadzobníkom poplatkov
solátkv Úveru/ jeho časti,
primerane upŤaví dátum amortizácie Úveru tak, aby splnenie
v oríoade realizácie predčasnej splátky časti Úveru B.anka póoia
písomne
bodu 2,2,5 zmluvy, Dátum amortizácie úveru
u".*
záváikov Klienta zodpovedalo áohodnuÝm splátkam

8,6.

ii

poplutr,u, uřtoňí

lstiny Uveru:,
,ňiaikv ň..rr*iulovaných úrokov úveru, splátky
usianovení úverovei zmluvy,
*".irl*ig.
órirrusiých
*Š!Ž
,.
Deň Amortizácie Uveru
podpisu tejto zmluvy. nie je klient oprávnený splatiť uver
od
mesiacov
8
počas
lehoty
klient a Banka sa dohodli, že
áprávnený splatiť úver alebo jeho časťpredčasne na
pá-upv.rti
Klient'je
ielto lehoty
alebo jeho časťpredčasnel
dnípied'dň,om predčasne; splátky. Klient]e Povinný
ipi."ňvin
iirlrarnó
základe písomnej žiadostijorrř.ňli'ň.^r.
splátku úveru / jeho časti vo výške určenej
poprátoŘ
za'preočasnú
,un
v
uhradiť Banke z hodnoty pr.oeurná splatenej
poplatok
je splatný v deň realizácie predčasnej
práaiiinej
uitatry,
pr.řň.n" r" ánr-r.álirá.i.

B.5.3.

li

iáuixv

;iř;

B,5.2.

l,

ň"ň-;

áoob,
KaŽdÚ
orá,r ,eari.ouane spratky úveru, splátky úrokov a sPlátkY PoPlatkov,
Banka je oprávnená *"nir uŽ.ii-"iiá"l
odo dňa doručenia
deň
tretí
na
účinnosť
priiom
Áadonúóa
imen.
Klientovi,
takúto zmenu je Banka pournj'o.*ru
ÚČet uvedený
i,;iióone óóvinňv ,Óá!r,[úveru á sprátr<v poplatkov zasielať na
oznámenia o zmene.Klientá"i.'irřiii.
požiadaviek
Banky.
je
povrnňý,
identúikovaťp_odl,a
ň..i.r, pi,á. každúplatbu
prípade, ak
z;uazot poort úverovej zmluvy bez akýchkot,vek zrážok, v
klientje povinný uhradiť akýk'o|,vek svoj peňažný
jeho
neúplnú
obdržala
gJňů
konania
*,]ijt.č"l ,
Ň " JoJ"oxu_tjrcnoto
by Klient podl,a právneh. J*Žpiri,
čiastt<u v zmysle úverovej
onoižala
oant<a
aoy
;ážk"
úk;
dopúiť
bezodktadne
sumu splátky, Klient je po,inďsun6
vzniknu^té z dóvodu omeškania Klienta.
i.ir"v, ú*'Ái. sú aóttnuté nároky Bankyjortatok
nnuniňViň piásirieatov na riadnu úhradu jeho sPlatných závázkov
V prípade, že na účterri.niu*'ň.Éuo.
použiiéna zaplatenie splatných závázkov K|ienta v nasledovnom
prosřiedky
z úverovei zmluvy, uuou inřasouŇ
!j,'alon'u

l

pracovným dňom, splátka ťrrokov úveru bude vykonaná v najbližší

ak

deň 5plátky úrokov nebude
V prípade,
pracovný
deň.
nasledujúcr
posledná splátka úrokov uveru bude vykonaná v deň Amortizácie úveru.

8.6.1.

v lehote 10 dní Pred termínom
nepovažu1e sp|atenie úveru alebo jeho časti uskutočnené
zmluvou,
Uverovou
touto
Amortizácie dohodnutým
na účtedostatok finančných prostriedkov, Banka bude PovaŽovať
Ak v deň predčasn;i';,#,;r"ň",jj."*.r ňi.nt
':'.Í[r?3!X3
v stanovenom a.ani v neskorŠom ternríne nezrealizuje,
splátku
a
žiadosť o preaeasnú'sot'átkuia bezpredmetnú
,rr*v, z platieb priJímaných na účetKlienta, alebo PouŽiť
i
Úue..o*j
Banka je opráununj i!§,jiáiiřrň! ňá'nňliarňv
ň.
ŮÍtÓ.ň
p.Jtrl"oŘv
peňažné
ťórřr9* uŮaánýct'tniŽkách alebo iných vkladových
na započítanie týchto pohl,a-dávok
počas_
trvániá Úverovej zmluvy a to bez ohl'adu na sPlatnosť
produktoch) nienti řtári nru ueáie. ateuo, nuJe vieiť
povinná
bezodkladne informovať Klienta,
Banka
úkonoch
ta[ýcrrto
1e
Lái*"*iriň por,r,ajáuoi<. Ó
použije
kurz Banky devíza_ nákup platný vdeň vykonania
pre účelyzapočítania pohl,adávok vcudzej,án.,u

!'Ji$'i,]';.

jeho účtov,ktoré mu vedie alebo bude viesť (t, j, Banka je
Banku k inkasu prostriedkov zo všetkých
aby rezervovala resp. blokovala finančné Prostriedky na
oprávnená zarazir|§ il$iu):5ňi"r;rř-oórávňujeBaňku,
ov moÍ,li siúžťna vyrovnanie jeho závázkov voČi Banke, Banka
uieŠi,
účtochKlienta, rtoááu veole alebo bude
v článku B,3, Uverovej zmluvy,
uvedenom
účte
na
pioitri.axv
bude prednostnu oroxouir

8.7. '^iliiffj;orie

i;l

9.

9"1"

Vyhtásenia Kli€nta

Klient závázne vyhlasuje,

kŇ

že:

,, _ j_l __l..^
zmluvu a iné právne úkony súvisiace s Uverom;

9.1.1. má právnu ,posooiios?l áňiaununi. uzatvoriť úverovú schválenie álebo súhtas zastupitel'stva, takéto schválenie alebo
9.1.2. v prípade, ur n. uiuiuoi*,ie úverovej zmtuvy Óoirenujá a na plnenie svojiiň iivaztov z uzaNorenej Úverovej zmluvY
súhlas mu bolo udelené dostatočnou vačsinol-ňráiov

jj
:1

tretej osoby;
nenótreoule súhlas, povolenie alebo vyjadrenie žiadnej

9.1,3, uráwáru Úverovú zmluvu na vlastný účet;
práv wpl,ívajúcich zÚverovej zmluvy alebo Plnenie jeho
9,1.4. uzatvorenie u".r*ui'i*iu"ý,-ffiář.nie
právnymi predpismi;
9,1,5.

závázkov

uvpVu.i,:.i.rl z Úverovei zmluvy nie j€ v rozpore s
n9n{ry1 ,stave a nezatajil žiadne
poskytol aanre pieá óoopisom úúerove;,zmluvý kompleiné údaje o svojom.
do omylu pri posudzovaní Žiadosti Klienta o Uver;
Banky
uvedenie
následok
za
mlii
nv
xtoro
!řutáiň*ti,
obstarávaní
uvo., j"'olriijá .ir,n-an.Óuán,i investbiu nie;e v rozpóre so zákonom o verejnom

9.1.6. ;;;ň; ňi"

ó',1'.;, láájá"plrřvtirteganrupredpodpisomúverovejzmluvysakmomentujejpodpisu.nezmenili;.
hrozilo súdne, rozňoq9o_111=:qr.fl:.,l:::::e, ktorého výsledok
mu nie je známe, že by proti nemu bolo vedenďa|ebo

9.1.B.
9,1.9.

9.2^

9.3.

dodržaťsvoje závázky vyplývajÚce z UVeroVeJ zmluvY;
by mohól mať negatívny-vplyv na jeho schopnosť
zákona'o.bankác[, b'ričom v prípade nePravdivosti tohto Údaju sa
nie je osobou , oroiiiríyá úranom r Bank'e v zmysle
dobu Úveru splatná ku dňu, ked'sa Banka dozvedela
celú
dohodnutú
za
úrokov
uraiun.
Úuu*
stáva celá arzna su.a
o nepravdivosti tohto údaju,
používaťna_zaplatenie pohl'adávok BankY Podl'a Úverovej zmluvY, budú
Klient §a zavázu]e,že prostriedky, ktoré bude
vlastníctvom inej osoby, zavázuje sa v zmYsle zákona o bankách
budú
prostriedky
tietó
ak
jeho vlastnícpo., áÉŮo
jej prostriedkov na zaplatenie pohladávok BankY,
použitie
na
odovzdať Banke pis;mný iúr,Éutrdrci osoby
ĚÓou 9.1. a 9.2. vyi<onaním akéhokol'vek Úkonu na zák|ade
ustanoveni
zmysle
v
skutočnosti
vyhlasuje
Klient Banke
zmluve,
k
úverovej
poJpisom
dodatku
uřo'ái

ij;;;il;firw,

,ou,,u,{u,i, nT;H#&'.nmÍJYu
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10,

Ďalšie povinnosti Klienta

10.1. Pozitívne závázky

10.1.1. Klient sa zavázuje umožnit'Banke:
10.1.1.1. sledovať jeh.o finanČnúsituáciu vrátane stavov na účtochv iných bankách a preveriť
si účel,na ktory; boli použité
ProstriedkY z Úveru. Na tie ÚČely umoŽní Banke prístup k svojej dbkumentácii a bude viesť účtovníctuo,.rp. zabezpečí
vedenie účtovníctvatak, aby bolo možnézistit'účel, na ktoryl,boli prostriedky zúveru použité;
10.1,1.2, sledovat', Či dodrŽiava vŠetky právne predpisy, ktonich nedodržanie by mohlo priamo a1ebo nepriamo
ovplyvniť
splácanie Úveru.
10.1.2, Klient sa zavázuje, Že bude Banku pravdivo a bezodkladne písomne informovať o:
10,1.2.1, zmenesídlasvojhomestskéhoaleboobecnéhoúradudo30dní ododňaúčinnostitejtozmeny;
70.1.2.2. zavedení ozdravného reŽimu alebo nútenej správy voči jeho osobe bezodkladne po tom, u11o .u o tejto skutočnosti
dozvedel;

10,1"2.3. o podaní návrhu na

zaČatie exekúcie alebo výkonu rozhodnutia, začatíexekúcie alebo výkonu rozhodnutia voči;eho
osobe najneskór do 7 dní odo dňa ich začatia;
I0,1.2.4, Prevzatí kontroly nad inými spoloČnosťami, resp, podnikmi iných spoločností do 30 dní odo dňa účinnosti zmeny;
10,1,2,5.. inej skutoČ_nosti, ktorá bY mohla mať za následok ohrozenie splaienia úveru alebo zníženie ňodnoty zabezpe8enia
Uveru najneskór 14 dní po príslušnejudalosti,
10,1,3, Klient sa zavázuje, Že bude Banke zasielat' na adresu stanovenú podl,a príslušných
ustanovení úverove, zmluvy
v písomne3 alebo elektronickej forme:
10,1,3.1, výkaz SÚvaha, UC ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov a strát UC sFoV 2-01, ročne do 30
dní od skončenia kalendárneho
roka, t.j. súbory vo formáie dbf s názvom: sUA1, DBF, SUA2.DBF, SUP.DBF, Zsl. DBF, zsz.DBF,
ZS3. DBF;
10,1,3,2, výkaz PrÍlmY a vlidavkY rozPočtu a finančnéop_erácie obcí a rozpočtoých organi.á.,i. piirp""r."vých
organizácií v
PÓsobnosti obcÍ, FIN 1-04, plnenie rozpočtu zabežný rok k 31.12., ročne do:Óonioo stóneÉŇa kal'endárňeho roka,
t,j. súbory vo formáte dbf s názvom: PRIJ,DBF, VYD.DBF, PRIJPO.DBF, VYDPo.DBF;
10,i.3.3, výkaz FinanČnéaktíva a Finančnépasíva, FIN 4-01, ročne do 30 dňí od skončenia kalendárneho
roka, t.j. súbory vo
formáte dbf s názvom; FAP4A1.DBF, FAP4A2.DBF, FAP4P,DBF;
10,1,3,4. výkaz Štruktúradlhu, FIN 6-01, ročne do 30 dni od skončenia kalendárneho roka, t.j.
súbor vo formáte dbf s názvom:
FAP6.DBF;

10.1,3,5. rozPoČty schválené zastupitel'stvom, do 30 dní od schválenia v zastupitel'stve;
10.1.3,6. zmeny v schválených rozpočtoch, do 10 dní od schválenia v zastupitóIsfue;
V PríPade, ak forma niektorého z dokumentov uvedených v bodocň 10.1.3 bude upravená zmenou právneho predpisu
alebo vŠeobecnej Práxe (najmá zmenou tlaČÍvalebo programového výbavenla), záuázok rcienta ptati
aj pre dokument
po príslušnejúprave.
10.1.4. K|ient sa d'alej zavázuje, že bude Banke predkladať na jej požiadanie do 30 dní:
ŠPecifikáciu obJemu Pohl'adávok a závázkov podl'a termínov splatnosti: do termínu splatnosti a po
19 1 1 1
termíne splatnosti;
10.L4.2. d'alŠie doklady súvisiace s finančnou situáclou Klienta alebo sozabezpečením úveru.'póát;aloziJoavry
aan*y.
V tejto súvislosti Klient udel'uje Banke až do ukončenia úverového vzťahu podl,a tejto zmiuvy súhlas
na overovanie
vierohodnosti ním zaslaných dokladov v jeho účtovnejevidencii, ako aj u řetích osó-b a využiiie tohto
oprávnenia sa
nepovažuje za porušenie bankového tajomstva.
10,1,5, Kuent sa zavázuje, Že po dobu existencie Úverového vzt'ahu bude cez svoje účtyvedené v Banke
realizovat, 100%
kreditný tok fi nančných prostriedkov.
10.1,6. Klient sa zavázuje bez súhlasu Banky nevypovedať zmluvu o vedení účtuuvedeného v článku B.3.
úverovej zmluvy
počas trvania úverového vzt'ahu podl'a tejto Úverovej zmluvy;

10,2, Negatívnezávázky

10.2.1. Klient sa zavázuje, že bude žiadať súhlas Banky:
10.2,1.1, na Prijatre akéhokolVek iného závázku (napr. úver, póžička,emitovanle dlhopisov, vystavenie alebo
akceptácia
zmenkY) PrevYŠujúcehoČiastku predstavujúcu Il1,2 výnosu dane z príjmov pridelenej Kiientovi v predchádzajúcom
kalendárnom roku;
I0.2.I.2. na Prevzatie záruky za poskytnutie návratnej finančnej vlipomoci zo štátneho rozpočtu;
10.2.1,3, na sPisovanie notárskych zápisníc ako exekučných tituIov, v ktonich Klient ;úhlasís
exekúciou (výkonom
rozhodnutia);

l0,2,L4, na predaj vlastného nehnutel'ného majetku v hodnote vyššej ako 1/12

vý,nosu dane z prrjmov pridelenej Klientovi
v predchádzajúcom kalendárnom roku;
10,2.1.5, na vloŽenie svojho majetku alebo jeho časti do právnickej osoby v hodnote vyššej ako LlL2 vynosu dane z príjmov
pridelenej Klientovi v predchádzajúcom kalendárnom roku;
10,2.1.6, na zbavenie sa závaŽnej Časti svojho majetku, pričom za zbavenie sa časti majetku sa považuje aj dlhodobý
Prenájom majetku a darovanie hnutel'ného majetku v hodnote vyššejako l,/n wÁosu dane z pr6mov'prioetenei
Klientovi vPriebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom bei predchádzajúceho súhlasu'nóurobí'príslušný
právny úkon;
10.2,2. Klient sa zavázuje, Že bude Banku informovať do 10 dní od dňa uskutočnenia príslušnéhoprávneho
úkonu o založení
právnickej osoby.
10,2.3. Klient sa zavázuje, Že nezriadi (prípadne nerozšíriexistujúce) záložnéprávo, vecné
bremeno, predkupné právo ako
vecné Právo, alebo obdobnú t'archu k vlastnému majetku bez toho, aby vopred neposkytol Banke prinajmenšom
rovnaké zabezpečenie Úveru;
10.2,4, K|ient sa zavázuje, Že nebude zinihodňovať iných svojich veritelbv pred Bankou a nebude sa počas trvania úverového
vzt'ahu Podl'a tejto zmluvy zmluvne zavázovat' na zaplatenie zmluvných pokút a iných sankcií v neprimeranej výške
s porovnaním s predmetom príslušnejzmluvy.
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10.2.5. Klient sa zavázuje, Že pred zaČatímrokovanÍ.s
tretími stranami, ktoryich predmetom má
byť reštrukturalizác
Prerokuje túto ZáleŽitost's aankou. su.[.'i.
vylaJiii

Y
hlt

11.

;*inn;

;r:fiil:i::luvY,

ia

závázkov

,u-r,-,1u.o-.neru do 15 dní od

Zábezpeka
11,1, Zmenka

_1e;

11,1,1, Klient vYstaví v súlade s
Príslušnými ustanoveniami zákona č. 191/1950 Zb. o zmenkách
a šekoch vlastnú vista
blankozmenku Č, Izloo8tL4 na rad Bankyzmysle a za podmienok
dohodnutrich vo vYPlňovacom oprávnení určenom
Úr,i""rĚi
u pripuáá, Jk idĚ;ld,-ušíniektorú z peňažných
Povinností vYPlýva.lÚcu z ÚveroveJ zmluvy.. Uvedená,, ntantozrient<a*sa
"''" ' stáva ,ipli ou'a pluin'ou )menrou až po doplnení
jej chýbajúcich usta_novení v súlaáe s vypiňovacím
11,1,2, Klient urČuje vYPlňovacie oPrávnenie na_sl_edovne.
"prá*;il, oprávnená doplniť jej
chýbajúce časti v lehote na
predloŽenie zmenky na plnenie uvedenej na
zmenke, a to v easli uli.n,u,
77,r,2,L zmenkovej sumY, ktorú je Klient bézPodmieneťnq
ň."r.V )uprutir. _Doplnená suma nesmie presiahnuť výšku
PeňaŽného závázku Klienta voČi Banke v čase,vyplnenia,rénřv
vlIitnuteno'na.arruo. ůu.iáuej zmluvy, a to vrátane
nárokov BankY voči Klientovi na vrátenie prnóni
Óosrvin;iý;h';;
záraajá
ú;rove; zmluvy v prípade
nePlatnosti aleb_o neúčinnostiÚvetove] zmluvy.alebo
jil;iúfiustanovení,g;;fu;;;ó
]e]
ako aj nárokov Banky voči Klientovi na
vrátenie PoskYtnu§'ch plnení v pripadé, že sa úverová
;,í.ri;";;;;;;r]e za neuzatvorenú;
je zmenková suma ú,"č;;Ó;pi'.;,ř'ú,.orcua
,Jiňa';e'zr,ooru s aktuálnou úrokovou
"''',1.Í'."o:"Jil,i1113t,,iYiou

Ba.k;;";;;*..; irt..r."k;;ňii:ř
,rluř

il.ř;-j;

11'1'2'}.dátumu,odkedYje zmenková suma

ÚroČená, priČom uvedený dátum bude zhodný
s dátumom doplnenia chýbajúcich

ILL2,4, PoboČkY BankY s_udanrm jej adresy, v ktorej bude Klient povinný
splatit,zmenkovú sumu.
11,1,3, Banka Prijíma vYPlňovacie opiávnenie špecifikované
v
i5jto.rtruy, Banka v prípade vyplnenia chýbajúcich
ustanovení zmenkY Klientovi oznámi ored predloženi,
.r*nkv' na plnenie, ato bota iment<a vyplnená.
od
,vňo,.á.rio1.1'n" menit,, zánlk pňt*un, táito zmluvy
nemá vplyv
|]Ť;,:|.]iiilH:X:?iJ}: Ll§#,,.:'Óort,ipř,

ilJji.;.á

11'1'4, Po ÚPlnom sPlnení vŠetkých závázkov Klienta
vyplývajúcich z tejto zmluvy je Banka povinná
blankozmenku
v bode 11,1,1 tejto zmluvy vrátiť
ozaptateňi ,riuuňerio závázku, alebo inak

:iff[ffii:

|2.

"ffit*il;;i"ro"n^

Sankcie

1"2,I. Všeobecnéustanovenia
12,1,1, V PrlPade, ak Klient PoruŠÍktorúkol'vek zjeho povinností
podl,a bodu 10. tejto zmluvy a ani po predchádzajúcom
uPozornení BankY v dodatoČnej Bankou
stanovenej lehote Áuuvkofu

72,L7,7, Banka je oPrávnená zvýŠiťúiokovúsadzbu
až dó oonouenia

*pravu alebo takáto náprava nie je možná:
povinností rtienďv rozpaí od 12 mesačný
.".patiě 4,2oo/op u, ónčo;

iojiiiiuuni.

..
. " ;"i§,,l3:i"_!'r$-o.'ÍL'.'í,1';i.'*;'ri;i;ri;_:íí*tivtuir"rson,*,r.ořoue
12,1,2,
v
ak Klient

PríPade,
PoruŠÍniektorúz peňažnýcň Óouinnortivyplývajúcu z
12,L2.1. vyplnit'a uplatniť zmenku Klienta
1:2^ I
je oprávnená požadovať od Klienta rozšírenie
? 2 Banka
zabezpečenia.

úverove_1

zmluvy, móže Banka:

12.1.2.3. uplatniť sankcie v zmysle Úverovej zmluvy
12,1,3, Sankcie uvedené v
.Úverovej zmluvó móže banka uplatniť jednotlivo aj kumulatívne
12,1,4 Banka j€;iE"Ů'#:iiplatniť prípadnéupomienky
zasieÉnérlientoili v zmysle Sidzobníka poplatkov,
ktoni je platný

72,2. Omeškanie

12'2'1, NezaPlatená sPlatná Čast'istinY Úveru sa počnúcprvým
dňom omeškania sjej zaplatením až do doby jej
úplného
zaPlatenia ÚroČÍÚrokovou sadzbou, predstavujúcou,,ieétlňuir.á.l'1r:l"r",
sgallv v zmysle bodu 2.2,4 lJverovej
zmluvY a Úroku z omeŠkania vo výške
kedy sa klient dostal do omeŠkania s platením, zvysenel
ř9iň ř'rropske_1 centrálnej banky, platnej k prvému dňu
"o'Ť.i1,!]:l?yi
o 9,0 o/o o.a.12,2,2, Po dni Amortizácie Ú-veru alebo pri preoeain'om'sJ;řá.í
ÍÍř. Í. i;nr.de .požiadavky Banky sa nezaplatená splatná
ČasťistinY Úveru PoČnúcPrvým'onóm om.sr.uniu'riě;
,.priiĚ.ir'u] oo ooov
je, úplnéhosplatenia úročíúrokovou
sadzbou Predstavujúcou súčetposledne; platnej
úro'kov;i-;;;;;;,";ryste oóau'zi.,+,.- irěřir"izmluvy
a úroku z
vo výŠkezákladne.1 Úrorove;'s'aainřer.ffi ...iřir.!ioánrv
pratnq r<u'ařu'amortizacie, zvýšenej

;l'ff::

12,2 3, Nezaplatené Úroky sa sankČne spoplatňujú
sadzbou 2o,o

o

o/o

p. a.., platnou v prvý deň omeškania,
a to až do doby ich

12'2'4' Banka si vYhradzuje Právo menit'výŠku úroku
z omeškania uvedeného v bodoch 1,2.2,t.
poplatku uvedeného v bode

a

72,2,2.,ako aj sankčného

ď;.;; právnych predpi.ov.
12'2'4'7, Banka o ÚPrave výškY úrokov z omeškanř
a]ebo sankčnéň;ňňl;iř; rtrentá upóveáomí'minimálne
5 pracovných dni
výšky , .oináo.l;.ňpři.riř".n
12.2.3. Úverovei zmluvy v rozsarru

3

illi!:iri$"f#I!á"ffiffil,lnovej

Banky a n. ini.in.ioó sftánke Banky.
1?
12,3,1, Ak Klient PoruŠÍktorúkolvek
Povinnost'vyplývajúcuz
zmluvy svýnimkou riadneho alebo včasného
ýve1o19;
Uveru, alebo ak ktorékol'vek z vyrrlásení'fuient"a,v
splácania
bode s. Ú'u.;oulj'.rluvy
;e nepravorá áĚĚ" neúplné, Banka je
oPrávnená od Klienta PoŽadovať zaplatenie zmluvne.1 pot<uty-vo'ri,isie
rv, z nesplatenej istiny Uveru, minimálne
orávotan*v oomárrai;.
ffiouene; ir.óáv řp,ipJai,'i. ou vzniknutá škoda
i,.?i;,j,}jřr'J#.l".'ůi"ffijí

;;ň;;

72.4.

PredČasná splatnost'

72,4,L Banka.je oPrávnená, a to aj bez predchádzajúceho
oznámenia Klientovi, rozhodnúť o predčasnom
zaplatení zostatku
istiny uveru s príslušenstvom z ktoréhokol'vek
z nasledovných oóvooov:

946/861068
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I2.4.I.I. Klient;e v omeškanísosplácaním svolho peňažného závázku podi'a Úverovej zmluvy po dobu dlhŠiuako 15 dnÍ;
12,4.I.2. Klient nedodržaI svoju povinnost'podl'a bodu 10.1.6. alebo si nesplnil povinnosť podl'a bodov 10.1,1. a I0;7.2.;
12,4.t.3. Klient bez predchádzajúceho súhlasu Banky použil poskytnuté peňažné prostriedky na iný ako dohodnu§? UČel;
I2,4.I.4. bolo rozhodnuté o predčasnom zaplatení zostatku istiny akéhokol'vek Úveru alebo pÓŽiČky s prísluŠenstvom
poskytnutého Bankou alebo inou bankou Klientovi na základe iného zmluvného vzt'ahu ako je zmluvný vzt'ah zaloŽený

,8

na základe tejto Uverove] zmluvy;
12.4,1.5. nastanú okolnosti, pre ktoré Banka móže odstúpiťod zmlúv uzavre§ich s Klientom poČas celej doby závázkového
vzt'ahu podl'a tejto Uverovej zmluvy;
I2.4.1.6. na majetok Klienta sa začalo exekučnékonanie alebo výkon rozhodnutia v súvislosti s pohl'adávkami, ktorych výŠka
presahuje 1/12 výnosu dane'z príjmov pridelenej Klientovi v priebehu predchádzajúceho ka|endárneho roka;
12,4,7,7, Klient vyhlási alebo uzná, že nie je schopný riadne a vČas zaplatiť akýkol'vek svoj peňažný závázok;
12.4,1,B, voči Klientovi bol zavedený ozdravný režim alebo nútená správa;
1,2.4.I.9. Klient bez súhlasu Banky urobí právny Úkon uvedený v bode 10,1.6 alebo 10,2.1 . Uverovej zmluvy;
12,4,L70. l'ubovol'né vyhlásenie Klienta podl'a bodu 9, Uverovej zmluvy je nepravdivé alebo neúplné;
I2.4,1)I. nastane Prípad nezákonnosti;
72.4,2. Banka je oprávnená, po predchádzajúcom písomnom oznámení Klientovi, v ktorom bude stanovená dodatoČná lehota
na sp|nenie povinnosti a Klient si svoju povinnosť ani v tejto dodatoČne stanovenej lehote nesplnil, prípadne inak
nezabezpečil nápravu, rozhodnúťo piedčasnom zaplatení zostatku istiny Úveru s príslušenstvom z ktoréhokol'vek
z nasledovných dóvodov:
12.4.2.I. Klient nedodržiava I'ubovol'nú povinnosťvyplývajúcu z bodov 10,1.3. až 10,1.5. Úverovej zmluvy;
1Z.4.2.2. Klient nespláca riadne a včas iný úver alebo póžičku poskytnutú treťou stranou;
72,4.2.3. Klient nedoplní Bankou požadované zabezpečenie Y prípade, ak bol povinný to vykonať;
72.4,2,4. u Klienta dochádza k zhoršeniu Rizika návratnosti Uveru;
12,4.2.5. Klient nesplatí akýkol'vek svoj závázok voči tretej osobe v lehote dIhšej ako 30 dní po dni splatnosti;
t2.4.3. v rozhodnutí Banky o predčasnej splatnosti bude uvedený deň, v ktoryi alebo do ktorého má klient splatiť zostatok istiny
Úveru s príslušenstvom, Deň uvedený v rozhodnutí Banky sa automaticky stane novým dňom Amortizácie Uveru, a to
bez dodatku k Úverovej zmluve. V prípade, ak rozhodnutie Banky o predČasnej splatnosti takýto deň neurČuje, je ním
10. pracovný deň po doručenírozhodnutia o predčasnej splatnosti Klientovi,

13.

13.1.

Doručovanie a reklamácie

písomnépodania adresované druhej zmluvnej strane budú považovanéza riadne podané a včas uskutoČnené, ak budú
doručenéosobne, doporučenou poštou alebo oficiálnou kuriérskou poštou podl'a bodu 13.2. Uverovej zmluvy na adresy
uvedené v bode 13.4. Úverovej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
13,2. Za deň a hodinu doručenia sa považuje:
13.2,1. v pripade osobného doručovania: dátum a hodina uvedená na potvrdení o osobnom prevzatÍ;
13.2.2, v prípade doručovania oficiálnou kuriérskou poštou: dátum a hodina uvedená na potvrdení o osobnom prevzatÍ, alebo
dátum a hodina odmietnutia prevzatia preukázaná písomným potvrdením kuriérskej poŠty;
13.2,3. v prípade doručovania doporučenou poštou: tretí kalendárny deň nasledujúci po dni odoslania písomného podania.
13,3. Domnienky uvedené v bode 13.2. Uverovej zmluvy sú nevyvrátitel'né.
13.4, Písomnépodania pre zmluvné strany budú doručované na adresy:
Klient: obec Tysárske Myňany, Obecný úrad, Hlavná 647 l96, 95í- 76 Tesárske Mlyňany
Banka: Prima banka Sloven§ko| a.s., Pobočka Nitra II, Farská 7,949 01 Nitra
Zmluvné strany majú právo písomne uičir inú adresu na d'oručovanie'písomných podaní, a to bez dodatku k Úverovej
zmluve, Táto zmena je účinná 5 pracovných dní po doručení písomnéhooznámenia druhej zmluvnej strane,
13.5. Z dóvodu dostupnosti na pracoviskách Banky sa zmeny Sadzobníka poplatkov Klientovi osobitne nedoruČujÚ.
13,6. Reklamácie, ktoré Klient uplatňuje voči výpisom z účtua iným písomným dokladom Banky, musia byť Banke doruČené
písomne, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamovaných písomností.V opaČnom prípade sa tieto písomnosti
považujúza Klientom odsúhlasené.
Poskytovanie informácií a ochrana osobných údajov
I4.7, Klient súhlasí,aby Banka poskytova|a všetký informácie trikajúce sa Úverovej zmluvy alebo vyplývajúce z plnenia

14.

Uverovej zmluvy:

14.1.1, osobám, ktoré majú nárok vypll'vajúci z právnych predpisov,
14.1,2. právnickým osobám, ktoré priamo alebo nepriamo ovládajú Banku, alebo ktoré priamo alebo nepriamo Banka ovláda,
14.1.3. externým audítorom a externým právnym poradcom, pod podmienkou zabezpeČenia m|Čanlivosti uzatvorenej
v zmluvách s týmito osobami, ak povinnosť mlčanlivosti nevyplýva zoZákona,
14.1.4, tretím osobám, ktoré vedú alebo budú viesť registre poskytovaných bankových Úverov alebo iných bankovYch
produktov,

14.1.5. tretím osobám za účelompreverenia ekonomickej stability Klienta pod podmienkou, Že tretie osoby, ktorym sú
poskytnuté informácie o Klientovi sú viazané povinnosťou mlČanlivosti v zmysle platných právnych predpisov alebo na
základe uzatvorenej zmluvy s Bankou;
I4,2. Klient súhlasí,aby Banka v súvislosti s prezentovanim výsledkov svojej Činnosti zverejnila informáciu o tom, Že je
financujúcou bankou Klienta.
14.3. Klient ýmto udel'uje Banke súhlas so spracovanim poskytnutých osobných Údajov poskytnutých do informaČného
systému Banky na účelyvykonávania práv a povinnosti zo závázkových vzťahov s bankou a ich správy a na ÚČelY
výkonávania marketingu a s ich poskytovaním do informačného systému osobám uvedeným v bode 14,1. Uverovej
zmluvy, a to aj v prípade cezhraničnélro toku informácií do krajín, ktoré poskytujú primeranú Úroveň ochranY v zmYsle
právnych predpisov,
14,3.1. Ťento súhlas K1ienta je platný a neodvolate|'ný počas doby stanovenej právnymi predpismi, najmenej vŠakdo dobY
plnenia účeluspracovániá oronn,7.n údajov, Podmienkou odvolania súhlasu je preukázanie skutoČnosti, Že poskYtnuté
946l86l061,3

Strana 7

údaje boli spracované v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov odvolanie súhlasu je účinnéaž vysporiadaním
všetkých práv a povinností z Uverovej zmluvy a zo zmlúv na ňu nadvázujúcich a uplynutie lehoty po ktorú je Banka
a/alebo osoba v zmysle bodu 14.1, povinná v zmysle platných právnych predpi§ov a opatreni uchovávať údaje
o klientovi.

Y
htl

15.

15.1.

1,5.2^

15.3,

15.3.1.

15,3.2.

15,3.3.

15.4.
15.5.
15.6.

I5.7.
15.B,
15.9,
15,10.

Záverečnóustanovenia

Úverová zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom nasledujúcim po dni,
kedy bolo Banke preukázané zverejnenie Uverovej zmluvy a zmlúv Woria_ jej neoddelitel'nú súčasťpodl'a zákona č.
2l1l200a Z.z,, a to predložením písomného poWrdenia o zverejnení Úverovej zmluvy a zmlúv ktoré tvořia jej
neoddelitel'nú súčasť,alebo zverejnením Uverovej zmluvy v Obchodnom vestníku na základe žiadosti Banky, podl'a toho
ktorá z h?chto skutočností nastane skór.
Úverová'zmluva sa uzaivára do splnenia vŠetkých závázkov Klienta vyplývajúcich z Úverovej zmluvy.
Úverovú zmluvu je možnémeniť len vzostupne očíslovanýmipísomnými dodatkami, ak nie je v Úverovej zmluve
stanovené inak.
poplatky sú splatné v deň, kedy nastane skutoČnosť podliehajúca poplatku, pokia[ Úverová zmluva alebo Sadzobník
poplatkov nestanoví inak. Banka je oprávnená aj bez písomného dodatku k tejto zmluve meniť rnišku, druh a okruh
poplatkov uvedených v Úverovej zmluve. Každá zmena poplatkov je účinná zverejnením nového Sadzobníka poplatkov
na internetovej stránke Banky a v jej prevádzkový,ch priestoroch alebo písomným oznámením zaslaným Klientovi. Klient
súh|así a podpisom na tejto zmluve poWrdzuje, Že takto menené a oznámené poplatky sú pre zmluvný vzt?h, založený
touto zmluvou, závázné.
V prípade že počas trvania úverového vzťahu dÓjde k vykonaniu zmeny, ktorá má vplyv na splátkorný kalendár alebo
výšku splátky stanovenú na základe ustanovení tejto Uverovej zmluvy, je Banka oprávnená upraviť splátkový kalendár
alebo inišku splátky na základe písomného oznámenia Klientovi, a to aj bez dodatku k Úverovej zmluve. V prípade, že
nedójde k úprave sp|átkového kalendára alebo výšky splátky má sa za to, že zostatok Úveru prevyšujúciuišku
stanóvených splátok je splatný najneskór v deň Amortizácie Úveru.
Ak sa niektoré ustanovenia Úverovej zmluvy stanú neplatnými alebo neúčinnými,zmluvné strany sa dohodli, že
uzatvoria dodatok zmluvy, v ktorom takéto ustanovenia nahradia ustanoveniami, ktoré budú zodpovedať obsahu a
účeluneplatných alebo neúčinnýchustanovení.
Zmluvné strany sa dohodli, že Banka je oprávnená postúpiť tretej osobe svoju pohl'adávku, jej časťalebo iné právo
vyplývajúce z tejto úverovej zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Banka je oprávnená sprístupnit'údaje
predstavujúce bankové tajomstvo v zmysle prísluŠnýchustanovení zákona č. 4B3l200L Z.z. o bankách osobe/osobám,
na ktoró hodlá previest7prevedie svoju pohl'adávku, jej časťalebo iné právo vypl,ývajúce z tejto úverovej zmluvy,
Klient potvrdzuje, že uzatvára Úverovú zmluvu na vlastný účeta že uskutočnil vlastné ohodnotenié a posúdenie s
oht'adom na ekonomické Whl'ady a riziká financovania s Wužitím úrokovej sadzby na základe tejto Úverovej zmluw a je
uzrozumený s možnosťouúpravy úrokovej sadzby v zmysle podmienok tejto Úverovei zmluvy ako aj s prípadnými
rizikami financovania s využitím Úrokovej sadzby na základe tejto Uverovej zmluvy.
Právne pomery v Úverovej zmtuve výslovne neupravené, sa spravujú pdslušnými ustanoveniami právneho poriadku
Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.
Zmluvné §trany po prečítaníÚverovej zmluw konŠtatujú,že vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vól'u, nie sú im známe
okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak súhlasu pripájajú podpisy osób oprávnených konať v ich mene.
jeden originálnych exemplároch, z ktonich Banka obdrží dva a Klient troch
Úverová zrnluva je Whotovená
rovnopisy.
Klient vyhlasuje, že pri uzatváraní tejto zm|uvy mu Banka poskytla informácie pod|'a § 37 ods. 2 zákona o bankách v
platnom znení, a že obdržal písomnú informáciu o poplatkoch súvisiacich s touto zmluvou, ktorá tvorí súčasťtejto
zmluvy.
Prima banka neodvolalel'ne navrhuje, aby prípadnéspory z tohto obchodu boli rozhodnuté Stálym rozhodcovským
súdom Slovenskej bankovej asociácie, Doručený rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinkyako právoplatný rozsudok
súdu. V zákonných prípadrrch je možnépodat' Žalobu o jeho zrušenie na súd, Klieni prijíma návrh tejto rozhodcovskej
zmluvy svojím podpisom na tejto zmluve; v opaČnom prípade vyjadruje jej neprijatie zaškrtnutím nasledovného políčka;

v

t]

V Nitre, dňa 10.04.2014
Prima baňka Slovensko, a.s.

V Nitre, dňa 10.04.2014
Obec Tysárske Myňany
Meno a priezvis|o:

1";""rrsa*xffi,o;fi
/
Podpis;

Funkciay

ý)

Funkcia:
podpis:

Ing. ŠtefanValkovič
§taro§ta

obc7--.-7

noo$§

(

Meno a Priezvi;Ífá.

,_

Darlna Zlmová

ďocnoony manažér

/

/
Pečiatka:

Pečiatka:

i}rirna hlanka §lovensko, ;t"s"
0§/6
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