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Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)

č.12lot.olt4

Prima banka Slovettsko, a.s,
Sícllo: Hodžova 1],,010 tt Žilina
ICO: 3] 575 951
lč opH, SK2020372541
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo:14B/L
Klient:

Olrec Tesárske Mlyňany
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 647 l9q95L76 Tesárske Mlyňany
lCO: 00 3O8 528
Zastťrpený: Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
tlzatvárajú v súlade s rozhodnutím zastupitel'stva Klienta zo dňa 13.06.2014 a podl'a
platrré|to v Slovenskej republike túto Uverovú zmluvu.

1,

T

§

497 a nasl, Obchodného zákonníka

Definície a výkladové pravidlá

V teito Uverovej zmluve budú mat' nasledovné pojmy nasledovný uiznam:
Amortizácia Úveru - znamená splatenie závázkov Klienta voči Banke, ktoré vyplývajú z Úverovej zmluvy;
Banka - znamená Prima banka Slovensko, a,s. alebo jej právny nástupca;
Čerpanie Úveru - znamená poskytnutie peřražných prostriedkov Úveru Klientovi na základe Žladosti o čerpanie Úveru,
V terrto deň sa poskytnutá časťprostriedkov Úveru začínaÚročiť;
Deň najneskoršieho čerpania - znamená deň posledného Čerpania Úveru Klientom, v prípade nevyčerpania celého
objemu Uveru pos|edný deň, v ktoný by bol Klient oprávnený čerpaťUver, pokial'by splnil podmienky úverovej zmluvy;
Deň ukončenia realizácie Projektu - znamená deň, kedy bude Klientovi vyplatený Nenávratný finančný príspevok;
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) aktuálna Úroková sadzba vyhlasovaná spoločnost'ou Moneyline Telerate
alebo jej právrrym nástupcom, zobrazovaná na stránke Reuters, alebo na inej relevantnej stránke v Rozhodujúci deň;
Klient znamená klienta uvedeného v záhlaví tejto zmluvy alebo jeho právneho nástupcu;

-

-

- znamená sumu finančných prostriedkov poskytnubich Klientovi na
základe schváleného Projektu podl'a podmienok Zmluvy o poskytnutí rrenávratného finarrčnéhr: príspevku alebo na
základe rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydáva štatutárny orgán Riadiaceho orgánu v prípade, ak v súlade
Nenávratný finančný príspevok (,,NFP*)

v

s platnými predpismi sa Zmluva o poskytnutí NFP na účelyrealizácie Projektu neuzatvára;
operačný program - dokument prijati Európskou komisiou, ktoryi určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného
súboru priorít, na ktoryich dosiahnutie sa bude žiadaťpomoc alebo podpora z Fondov Európskej únie; pre účelytejto
Uverovej zmíuvy je Operačným programom program/ v rámci ktorého je realizovaný Projekt;
Prípad nezákonnosti - znamená vyskytnutie sa vyššejmoci alebo zmeny, zrušenia alebo prijatia právneho predpisu
alebo dokázatel'nej zmeny Wkladu právneho predpisu, na základe ktorého by sa poskytnutie Úveru alebo zotrvávanie
v úverovorn vzt'ahu stalo pre Banku protiprávnym, nedovoleným alebo zakázaným;
Projekt -- súhrn aktivít a ČinnostíKlienta, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie pomoci alebo podpory z Fondov EU v rámci
Operačnéhoprogramu, pre účelytejto Úverovej zmluvy je Projektom " Spevnené plochy a priestranstvá v obci

Tesárske Mlyňany" ;
Revizibilná Úroková sadzba

-

znamená Úrokovú sadzbu dohodnutú medzi Bankou a Klientom, ktorá je súčtom
zák|adnej sadzby a úrokovéhorozpátia. Táto sadzba sa mení podl'a pravidiel stanovených v príslušnýchustanoveniach
Uverovej zrnluvy, Právo Banky uplatniť sankčné zqišenie úrokovej sadzby podl'a bodu 12,1.1.1 §im nie je dotknuté;
Riadiaci orgán - znamená orgán určený vládou Slovenskej republiky pre realizáciu Operačnéhoprogramu a pre účely
plnenia Úloh a realizáciu oprávnení v súvislosti s riadením podpory Fondov EU. Pre každý operačllý program, ]ednotný
programový dokument a Iniciatívu Európskeho Spoločenstva je určený príslušnýriadiaci orgán (Ro). Riadiaci orgárr je
aj orgán, ktoryi s Bankou podpísal ,,zmluvu o spolupráci a spo|očnom postupe, resp, ten, v ktorého zastúpení podpísal
Sprostredkovatel'ský orgán ,,Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupď';
Riziko návratnosti Uveru znamená zhoršenie rozhodujúcich nižšie uvedených finančných ukazovatel'ov platných
v Čase ich ostatného posúdenia v porovnanís aktuálnymi rozhodujúcimi skutočnost'ami, ktoÝmi sťl: -;

-

Rozhodujúci deň - znamená každý deň po uplynutí opakujúcej sa 12 mesačnej lehoty odo dňa prvého Čerpania
Uveru resp. od predchádzajúceho Rozhodujúceho dňa, pričom pri prvej fixácii úrokovej sadzby je Rozhodujúcim dňom
deň prvého Cerpania úveru;
V prípade, ak by nemal byť Rozhodujúci deň pracovným dňom, Rozhodujúcim dňom bude nasledujúci pracovný deň
v toln 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 pripadnút' na deň,
ktoni číselrrerreexistuje (napr, 30. február), Rozhodujúcim dňom bude posledný pracovný deň príslušnéhomesiaca;
Sadzobnik poplatkov - znamená oficiálny dokument vydaný Bankou, ktorý obsahuje poplatky inkasované Bankou za
poskytovanie jej služieb. Tento dokument je verejne dostupný na pobočkách Banky;
Sprostredkovatel'ský orgán - znamená ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, sarnosprávny kraj alebo
iná právnická osoba, ktorá plní úlohy Riadiaceho orgánu v rámci Operačnéhoprogranru v súlade so splnomocnením
RiacJiaceho orgánu, alebo na základe osobitného právneho predpisu a na ktorú sa vzt'ahujú práva a povinnosti
Rrarliaceho orgánu stanovené v zmysle platných právnych predpisov a/ alebo v rozsahu určenom v splnomocnení
R.iadiaceho orgánu;
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Fondy Európskej únie (tiež ako Fondy EÚ) - na účelytejto zmluvy sa Fondmi Európskej únie rozr_rmejú nástroje
politiky Európskej únie využívanéna dosiahnutie cielbv politiky Európskej únie. K týmto fondom patria Európsky fond
regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky fond pre rybné hospodárstvo, Európsky
pol'nohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky pol'nohospodársky záručný fond;
Orgán zastupujúci SR - znamená Riadiaci orgán alebo Sprostredkovatel'ský orgán alebo príslušná správa finančnej
kontroly SR v zmysle zákona č, 440|2000 Z.z. o správach finančnej kontroly alebo iný orgán verejnej správy opávnený
vykonávať finančnúkontrolu v zmysle zákona č, 502l200t Z.z, o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektonich zákono, alebo samostatné oddelenie orgánu SR s pósobnosťou odvolacieho alebo preskúmavacieho
orgánu voči prvostupňovým rozodnutiam orgánov oprávnených vykonávať finančnú kontrolu; orgánom zastupujúcim SR
je tiež orgán, na ktoryi, v zmysle platnej legislatívnej alebo zmluvnej úpravy pre daný Operačný program móžu pre_lsť
oprávnenia Riadiaceho orgánu, orgánom zastupujÚcim SR sa rozumie tiež príslušný orgán oprávnený v sulade
s legislatívou Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky vykonávať kontrolu, finančnúkontrolu a audit operácií (
aktivít ) v rámci Operačnéhoprogramu;
Účel -' znamená účel,na ktorý ji nient oprávnený čerpať Úver. Tento Účel je uvedený v bode 2,2.2. Úverovej zmluvy;
Úver - znamená peňažné próstriedky, ktoré Banka poskytuje Klientovi v zmysle Úverovej zmluvy;
Úverová zmluva * znamená túto Zmluvu o úvere é. t2lO1Ol14;
Vlastné nenávratné zdroje Klienta zdroje obce/vyššieho územného celku, ktoré obec/vyššíúzemný celok
nezískala/nezískal z prijatých úverov, póžičiek,návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z komunálnych obligácií
vydaných obcou/vyšším územným celkom, resp. iné zdroje, ktoré obec/vyšší územný celok nezískala/nezískal na
obdobnom zmluvnom vzťahu, na základe ktorého má obec/vyšší územný celok povinnosť tieto zdroje vrátit';
Zmluva o poskytnuti nenávratného finančného príspevku (,,Zmluva ,o poskytnutí NFP") - znamená zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Fondov EU resp. z prostriedkov štátneho rozpočtu
uzatvorenú medzi Klientom a Riadiacim orgánom alebo Sprostredkovatel'shým orgánom v zastúpení Riadiaceho orgánu

-

na účelyrealizácie Projektu;

-

Platobná agentúra (PPA) útvar alebo orgán členskéhoštátu, ktoný zodpovedá za platby konečným prijímateťom
Nenávratného finančnéhopríspevku (NFP) v zmysle Zmluvy o poskytnuť NFP a posk]^uje dostatočnézáruky, že žiadosti
o podporu z Európskeho pol'nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka boli opávnené, platby presne a v.yčerpávajúco
zúčtované,kontroly ustanovené predpismi ES vykonané a požadovanédokumenty predkladané, pdstuprré a uďtované
vrátane elektronických dokumentov v zmysle pravidiel Es. V podmienkach SR je platobnou agenturou pre financovanie
operácií z Európskeho fondu pre rozvoj vidieka Pódohospodárska platobná agentúra;
Žiadost' o čerpanie Úveru * znamená predložfnie písomnej žiadosti Klienb s wederrím éhrmu(w) požado.raného
Čerpania Úveru, výšky požadovanéhoČerpania Úveru a čísla(čísiel)účtu(ov),na ktoré rna}l bryť peňař,é proďiedky
z Úveru poukázané. Takáto žiadosť musí byť formálne aj obsahovo predloiená v podobe *aptorrarret Bar*ou. Klient
predkladá túto žiadosť spolu s dokladmi preukazujúcimi účelovosťpoužitia Úveru;
Po;my, ktoré sa nevyskytujú v tomto bode Uverovej zmluvy, sa vykladajú v zmysle plaírej leg§atírry alóo bankovej
praXe.

1,1,
I.2.
1.3.
2.
2,1.
2-2,

Pre účelyÚverovej zmluvy platí:

definície uvedené v bode 1. sa použijús významom uvedeným v tomto bode, ak v d?lších ustano\,6iaďl tlverovej
zmluvy nie je k vyššieuvedeným definíciám priradený iný význam, a|ebo ak nie je takéto použitie výdovre vylúené;
vyššie uvedené definície sa použijús významom uvedeným v bode 1, Uverovej zmluvy, a to bez ďťafu na tq či sti
uvedené s vel'kým alebo malým začiatočným písmenom, okrem prípadu, ak je rnýslovne wederré ana{ alebo ak
z kontextu vyplýva niečo iné;
vyššie uvedené definície sa použijús významom uvedeným v bode 1. Úverovej zmluvy, a to bez ďríaúr na tq či sú
uvedené v jednotnom a|ebo množnom čísle,okrem prípadu, ak je výslovne uvedené inak.

Predmet zmluvy,

Predmetom tejto úverovej zmluvy je závázok Banky poskytnúťna základe písomnej žiadoďi K}€ítovi tlver azávázok
Klienta poskytnutlí, Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutýó virďrotívÉn rrruroveniach
tejto Uverovej zmluvy.

Základnépodmienky:

2.2.1, výška Úvéru:

do

M757,76 ÉUR,slovom: Štyridsatštyritisícsedemstopáťdsiatsederrrerr-fundesia§est'

centov
2.2.2, Účel Úveru: §polufinancovanie a predfinancovanie investičných projektov sarnocptávpoůaenýclt
z fondov Eú a zo štátneho rozpočtu SR - projekt " Spevnené plochy a priesbarrstrrá v obci Tesí§rc
Mlyňany".
Os

č.4

Opatrenie,osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Č.:3.4.2, Obnova a rozruj obcí
2.2,3. Cerpanie Uveru:
2,2.3,I.Dátum prvého Čerpania Úveru nesmie byť neskór ako 28.07.2OL4,
2.2.3,2,Dátum posledného Čerpania Úveru nesmie byt neskór ako 29.0.92014.
2.2-3,3,Mininrálna vYška jednotlivého Čerpania Úveru nie je stanovená.
2.2.3.4.K|ient nie je oprávnený opátovne čerpaťuž splatenú časťÚveru.

2.2.4, Uročenie Uverul

2.2.4.L,Druh úrokovej sadzby: Revizibilná
2,2.4,2.Základná sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR.
2.2.4,3,Úrokové rozpátie je 3,20 o/o p.a.
2.2.4.4.Celková Revizibilná úroková sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR + úrokové rozpátie 3,2O % p-a_

2.2,5, Splácanie Úveru:

2.2.5.1. Splátky istiny Úveru: nerovnomerné.
2.2.5,1.1.do Dňa ukončenia realizácie projektu najneskórdo4 rokovod podpísania Úverovejmiluvy: íúrí§títesplátkyÚvenl
v zmysle bodu 8.6 Úverovej zmluvy;
2.2.5.1.2,po Dni ukončenia realizáóie proiěktu, najneskór po uplynutí do 4 rokov odo dňa podpa$ t-lrrcrove; uíňíýy:pravidelné
mesačnésptátky určenéBankou v splátkovom kalendári s určením dátumu Amortizacie tfueru a to v závislosti od
zostatku nesplateného Úveru a od ukončenia realizácie Projektu,
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2,2,5,2,SPlátkY Úrokov Úveru: pravidelné mesačnék01. dňu, pďnúc kalendárnym
mesiacom nas|eduiúcim Do n,}esiaci.
V ktorom bolo uskutoČnené prvé Čerpanie Úveru. Banka je oprávnená zaťažiť
účetrtienta uveJený ,i'ň;j; ď; ú;;;áj
zmluvY za ÚČelom realizácie splátky úrokov aj v prípade ňedostatku peňažných prostrieotáv
naGte Klienta;
2,2,5,3,Arnortizácia Úveru: 26.o6,2ot5; Banka je Ópiávnená upraviť dátum Amortizácie
úveru
- vsplátkovom kalendári
v zmYsle bodu 2.2.5.L2 Uverovej zmluvy a v zmysle ostatných ustanovení Úverovej
znrtuvy.
Zabezpečenie úveru: v zmysle článku 11 Úverovej zmluvý - zmenka Klienta.
DalŠiekorlkrétne Podmienky Úveru naviazané ná záklaóné podmienky uvedené v
bode 2.2 úverovej zmluvy sú
doltodnuté medzi zmluvnými stranami v jednotlivých článkoch tejto Úverovej zmluvy.

1?6
2,3

3.
3,1,

výška a Účel Úveru

3,3,

Barrka.Pos.kYtne Klientovi Úver do uiŠkyuvedenej vbode2.2.t Úverovej zmluvy,
Týmto nie je dotknuté ustanovenie
boc|u 4.1 Uverovej zmluvy
Barlka Povolí Klientovi Čerpanie Úveru na Účel dotrodnutý. v bode2.2.2 úverovej zmluvy,
Klient je Povinný Preukázať Banke dodrŽanie Účelovosti Úueru, a to spósoborn,'o tto.r'r-to
Banka požiada. V prípade, ak
Klient nePredloŽÍ
vŠetkY,Požadované.doklady. minimálne
lehoíy nu-ňoJuni. Ziaclosti očerpanie
1poslednÝ.deň
1?!\"
Uvet u r;vedcný podl'a bodu 4.1 Úverovej zmluvy, stráca možnost'Čerpania Uveru.

!.
4,1,

Čerpanie Úveru a podmienky predchádzajúce čerpaniu

3.?-.

Uver bLrde PorYn_uY_,11 prePpokladu splnenia podmienok vyplývajúcich z
zmluvy na účet,ktory bude
uvedený v Žiadosti o čerpanie Úveru. Klient podá písomnúžiaoosi'b tárĎ..i. ýverovej
pracovných dní pred
dátuntor-n Čerpania, Prílohou kaŽdej Žiadosti o čeipanie Úveru musí byť daňový
doklad, obsahujúci všetky náležitosti
v súlade s platnými právnymi predpismi, preukazujúci výšku výdavkov riadne
vyúčtováných v súvislosti s realizáciou

wř, ,i.irjh.'s

Projektu,
Klient je oPrávnený ČerPaťÚver najviac vo výške zodpovedajúcej čiastke, ktorá
mu lrola na realizáciu projektu riadne
vyričtovaná.

4,),
4,3,
4.4.

Ziadost' Klienta Predkladanú Po troch mesiacoch od uzavretia Úverove; zmluvy
móže Banka podmieniť predložením
Potvrdenia o sPlnení daňových povinností Klienta a predložením aktuálných výpiiov z prislusnerr[ registra
hlkajúcich sa
zálohu. klient nie je oprávnený opátovne čerpaťuž splatenú čast'úveiu.
podmienkou Čerpania Úveru je
dálej splnenie nasledóvných podmienok:

4,4,1,

Klient banke pred|ožil nasledovné doklady;

4.4.1"4.

Krycí list rozpočtu.

4,4,1,1,.Zm|uva o poskytnutí nenávratného finanČného príspevku vo výške
minimálne 33 568,32EUR;
4"4,1,.2.Zmluva o dielo;
4"4"1.3, Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy;

4,4,2,

Klient nie je v omeŠkanís p|atením peňažných prostriedkov z akéhokolÝek
dóvodu pod|a úverovej zmluvy alebo inej
zmluvy uzatvorenej medzi Bankou a Klientom.
Banka mÓŽe d'alej odmietnuť Čerpanie Úveru alebo jeho časti, v prípade
ktoréhokol,vek z nasledovných dóvodov;
4.5,1, sa voči klientovi vedie konanie ovýkon rozhodnutiaileoo exetudné konanie;
4.5"2. bol na Klienta zavedený ozdravný režim alebo nútená správa;
ktor61111'Y61 vYhlásenie Klienta podl? bodu 9. Úverovel'zmluvy
nie je pravclivé alebo úplné;
1!

4,1
l

4,5,4,
4,5,5,
6
1!

4,6,

Klient PoruŠil ktorúkol'vek.svoju povinnosť podl'a Úveróvej ,rruuv, nuirna podl,a jej
5oiu Ío,, aleno
Klient PoŽarJuje ČerPanie Úveiu na úrrraOu náttaOov, rtoré neoorí 'oJOvoonen.
výnátozenó
n. r"uri..iu projektu.
'
Po stanovení splátkového kalendára v zmysle ooavi.z.s.t.z. Úverovej
zmluvy.
Banka je oprávnená odmietnuť Čerpanie Úveru na dobu nevyhnutnú na
konirolu dokumentov preukazujúcich splnenle
Podmienok ČerPania. NevYhnutnou dobou na kontrolu dokumentov sa rozumie lehota minimálnb pracovnych

5

4,7,
4,B,
5,
5,1,
\-2
5,3,
?A. .
5,4"1,

dní odo
dňa doruČenia posledného dokladu preukazujúceho splnenie poomienor< řerp;ri;
ú";;;;. p;;i oooy nevynnutnej rra
konřo|u dokumentov v zmYsle tohto ustanovenia Banka nie je v omeškaní plnením
s
závázkov podl,a ustanovení

tJverovej zmluvy,
Ak do dňa rivedeného v bode 2.2.3.2. Úverovej zmluvy Klient úver nevyčerpá,
stráca nárok na čerpanie úveru.
Ak do Dňa najneskorŠieho čerpania Klient Úvei v ptnej r^i§r<e nevyčerpá, Bánka
zinkasuj" , n"uňipun";Žiui*v úu"ru
PoPlatok za nevYuŽitie objemu poskytnutého Úveru vó uiSt<e určónej'Sa'dzobníkom pop'lut1ou
Ól'utným v Deň
na,;t teskoršieho čerpania,

Úročenie

Klient sa zavázuje z PoskYtnuhich peňaŽných prostriedkov platiť Banke
úroky vo výške aktuálnej úrokovej sadzby
stanovenej podl'a ustanovení Úverovej zmluvy.
peňažné prostriedky poskytnuté
Bankóu sa začínajúúročiťdňom ich čerpania.
VýŠkaÚrokov sa vypoČÍtapodl'a uplynutlch dní nízáklaaá
JoÓ-ánór.r," roka (365/360, resp, 366/360),
Zmluvné strany sa dohodli na úrokovej sadzbe podl'a bÚ,
ň;ro-ve3 zmluvy.
Hodrrota základnej sadzby,sa stanovÚ;e dva pracovné dni preá
Řoiňoouiri.ir'dňom, základná sacjzba sa pravidelne
'.r,4.
Prehodnocr,lje v Rozhodujúci deň v l"rodnote EURIBOR uvedenej
v bode 2,2.4.2. platnej dva pracovné
Rozhodujúcirn dňom,

dni

preci

5,4,1,]",V prípade. ak dva pracovné dni pred Rozhodujúcim dňom
nebude hodnota EuRIBoR uvedená vbode 2.2.4.2,
stanoverrá, PouŽije sa hodnota EURIBOR uvedená i ooae z.z.+.z praina posledný
u
predchádzajúci pracovný deň.
5"4,1,2,Ak nebude moŽné.vYŠŠie
popísaným spósobom základnú sadzbu určir (najma".dó;oá;;;moriadnej
situácie na
nterjzibankovom trhu), bude základná sadzba stanovená bankou v
troánóte -JŇ.ou],j.áj saozoe predaja 12
ntesaČrrých dePozitov obvyklej v deň určenia na bankovom
trhu, zaoirúhlenej na dve desatinné miesta,

5.4.?-. Prehotjnotená základná sadzba vstupuje do účinnostiu noznoou;ričiJen.

:j,5,

Banka má Právo adekvátnYm sPÓsobom meniť Úrokovú saOrou'uiriu,slosti
od vývoja situácie na medzibankovom trhu,
alebo v PríPade, ak dójde k zmene jej RefinanČných nákladov al"nó
r, .r.n. miery rizika Klienta. Zmena miery rizika
Klienta mÓŽe súvisieť PredovŠetkýmso zmenou ratingu Klienta
stanoveného Bankou. plnením zmluvných podmienok
Klientom, Zrnenou makroekonomických podmienok Šmožným uprŇo,
na riziko Klienta alebo iných skutočností
zistených vrámci monitoringu Klienta. Pre posúdenielrýšrv'Řenn!ňtň,i.h
nartuoou;;r;y;;ry rizika Klíenta sú
rozltocjuitice skutoČnosti Platné v čase ich ostatného posúo.niu póioun.ni
u
, áttrii.v*ii")r,áa"i,i.iri skutočnost,ami,

136312Bl06l4

Strana 3

a

5.6.

5,7.
5,B.
6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6,4.1,

6.5.
6.6.
7.
7.I.

PrísluŠnúzmenu Úrokovej sadzby je Banka oprávnená uskutočniťautomaticky bez dodatkov k Úverclvej znllLlve. Banka
predmetnú zmenu v primeranej lehote oznámi Klientovi.
Ak poČas platnosti Úverovej zmluvy dÓjde kzávaŽným zmenám v činnosti, štruktúre alebo situácii na rnedzibankových
trhoch, následkom Čoho náklady Banky na získanie depozít v príslušnej mene Úveru na obdobie zodpcrvedajrice obtjolrir.r
prehodnotenia základne; sadzby v zmysle ustanovení Uverovej zmluvy, sú vyššie ako kótovaná referenčná úroková
saclzba pre príslušnúmenu (12 mesačný EURIBOR), Banka je oprávnená podl'a vlastného uváženia rlenit'
uplatňovanri Úrokovú sadzbu tak, aby zodpovedala jej nákladom vzniknubf,m v súvislosti s Úverovou ztnlLtvotl
jednostranne bez dodatku k Uverovej zmluve, Banka zmenu v primeranej lehote oznámi Klientovi.
Banka nróže kedykol'vek počas trvania Úverového vzťahu Klientovi ponúknuť inú zmenu spósobu tjročenia, Túlo ztnenu
buclú v prípacle súhlasu Klienta zmiuvné strany rieŠiťformou dodatku k Úverovej zmluve.
Klient je oprávrrený jedenkrát za kalendárny rok za poplatok určený v Sadzobníku poplatkov požiaclat' Bankll
o prehodncltenie miery jeho rizika a s tým sÚvisiace prehodnotenie úrokovej sadzby,

Poplatky a závázková provizia
Kliellt sa zavázule zaplatit' Banke jednorazo{ poplatok za poskytnutie Úveru, ktoni je splatný v deň účinnostitiverovej
zmluvy vo výŠke200,00 EUR, slovom: Dvesto eur. Banka je oprávnená vykonať úhradu poplatku inkasnýrrr
spósobom z Ličtu Klierrta č,ú.:22549O2003/5600, IBAN SK62 5600 0000 0022 5490 2OO3. Za účelclrnútrrady
poplatku je Klient povinný zabezpečiť na Účte dostatok finančných prostriedkov na úhradu poplatku. Za účelorriirrkasa
poplatku je Banka oprávnená zaťažit'účetKlienta č.Ú. 22549O2OO3l 5600, IBAN SK62 5600 0000 0022 5490
2003 aj v prípade nedostatku prostriedkov na účte,
Klient sa zavázuje ročne do 31.01, platiť Banke poplatok za monitoring zmluvných podmienok za príslušnýkalr:ndárny
rok vo výške 0,10 o/o; pri určenívýšky poplatku sa vychádza zo zostatku istiny Úveru k 31.12. predchátlzajúceho roku,
Klient nie je povinný zaplatiť poplatok za predčasnúsplátku Úveru v prípade realizácie preclčasne_j splátky
z Nenávratného finančnéhopríspevku. Klient je povinný pred realizáciou predčasnej splátky preukázať Banke splnerrie
tejto podmienky. V ostatných prípadoch je klient povinný zaplatiť Banke z hodnoty predčasne splatenej sunly poplatok
za predčasnúsplátku Úveru/jeho časti vo výške určenej Sadzobníkom pop|atkov platného ku dňu realiiácie preclčasne1
splátky" Poplatok je splatný v deň realizácie predčasnej splátky Uveru/jeho časti.
Klient sa zavázllje zaplatit' Banke závázkovú províziu z nečerpaného objemu Úveru odo dňa podpisu Úverove; zrnluvy rJo
Dňa najneskorŠieho Čerpania (vrátane), a to vo výŠke0,6O o/o p. a. z objemu nečerpaných prostriedkov.
Lávázková províz.ia je splatná mesačne, k prvému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca, počnúcrnesiaconl
naslerlujúcim po mesiaci, v ktorom došlo k nadobudnutiu Účinnosti Úverovej zmluvy. Splátku závázkovej provízie vykorró
Banka inkasným spósobom z účtuklienta uvedeného v bode B,4. Za účelominkasa poplatku je Banka oprávnená
zaťažiťúčetKlienta uvedený v bode B.4 aj v prípade nedostatku prostriedkov na účte.

Banka je oprávnená, v sÚvislosti s Úverovou zmluvou a zmluvami na ňu nadvázujúcimi, spoplatniť d'alšie úkony a
skutočnosti v zmysle.Sadzobníka poplatkov, ktoni je platný v deň vykonania úkonu alebo v deň, ked' nastalle 1lríslušrró
skutočrrost', pokial' Uverová zmluva neurčuje inú výšku poplatku. Poplatok je splatný v deň vykonania Likonu altlbo
v deň, ked'nastane príslušná skutočnosť.
V prípade, ak je výška poplatku v Sadzobníku poplatkov stanovená v určitom rozpátí, Banka Klier-rtovi Lrrčíjelro výšku,
pričorl musí dodržať dané rozpátie, pokial'Uverová zmluva neurčuje inú výšku poplatku.

Úhrada náklactov

V prípade, ak v dósledku Žiadosti Klrenta, poruŠenia Úverovej zmluvy alebo inej zmluvy medzi Klientorn a B;lnkou zo
strany Klienta, alebo v dósledku zmeny právneho predpisu alebo dokázatel'nej zmeny výkladu právneho preclpi:;u clójcie
k zvýšeniu nákladov Banky v súvislosti s úverovým vzťahom podl'a Úverovej zmluvy, je Klient povinný takéto zvýšené
náklady uhradiť do 30 clní po tom, čo mu bola doručená písomná špecifikácia trichto nákladov zo strarry Barrky.
V súvisIosti s poruŠerrímUverovej zmluvy, alebo inej zmluvy medzi Klientom a Bankou, alebo zrnlúv na tieto zíntuvy
nadvázujúce zo strany Klienta sa za zvýŠenie nákladov považuje aj úhrada nákladov za všetky prer_rkázateltré a
zdokladovanó advokátske, poradenské, znalecké alebo iné náklady a honoráre, ako aj všetky finančnéalebo iné náklarly
a výdavky s tým súvisiace.

8.
B.1,
B.2.
B,2.1.

B.3.

B.3.1.

B.4,

B,4.1.

B,4,2.

B.4.3,

t].5.

Splácanie Úveru, inkaso a započítanie
Klient je povinný najneskór do piatich pracovných dní po pripísaní prostriedkov Nenávratného finančného príspevku
alebo jeho časti na Účet Klienta doručiťBanke písomnúžiadosť o vykonanie splátky istiny Úveru vo výške

zodpovedajúcej výške Nenávratného finančného príspevku alebojeho časti, ktorá mu bola pripísaná rra účei,.
V prípade, ak deň splátky istiny nebude pracovným dňom, splátka istiny Úveru bude vykonaná v nalbližšínasleclujúci
pracovný deň.
Posledná splátka istiny Úveru bucle vykonaná v deň Amortizácie Úveru,
V prípacle, ak rJeň splátky Úrokov nebude pracovným dňom, splátka úrokov Úveru bude vykonaná v rrajbližšína:;leclujťr<:i
pracovný deň.
Poslerlná.splátka úrokov Úveru bucie vykonaná v deň Amortizácie Úveru.
Splátky Uveru a splátky poplatkov vykoná Banka inkasným spósobom Z účtuKlienta č,ú,:22549a2oo3/5600/ IBAN

sK62 5600 0000 0022 5490 2003"

Banka je oprávnená rneniť ťlČet,cez ktorý budú realizované splátky Úveru a splátky poplatkov. Kažc]ú takťrto znlentr.ie
Banka povinrtá oznárliť K|rentovi, pričonr zmena nadobúda účinnosťna tretí deň odo dňa doručenia clznánlenia o znl(:ne
Klientovi. Klient ]e následne povinný splátky Uveru a splátky poplatkov zasielať na účetuvedený Battkott, pričolrr kažclri
platbu je povinný identifikovat' podl'a požiadaviek Banky.
Klient je povirrný uhradit'akýkol'vek svoj peňažný závázok pod[a Úverovej zmluvy bez akýchkol'vek zrážok. V pr(lacle, ak
by Klient podl'a próvneho predpisu zráŽku uskutoČnil a Banka by v dósledku takéhoto jeho konania obdržala rleúplrrú
surnu sp|átky Ůveru, Klient je povinný Banke bezodkladne doplatiť zrážku tak, aby Banka obclržala čia:;tku v zrrlysle
Uverovej zmluvy.
V prípade, že na Účte Klienta nebude dostatok finančných prostriedkov na riadnu úhradu jeho s1:lairIýclr z;ivózkctv
z Uverovej znrluvy, budú inkasované prostriedky pouŽité na zaplatenie splatných závázkov Klientir v tlasledovnotrt
poradí:
sp|átky sankčných platieb, splátky poplatkov inkasovaných z dóvodu porušenia povinností Klienta, sp|átky poplatkov,
splátky naakumulovaných úrokov Úveru, splátky istiny Úveru,.
Deň Amortizácie Úveru sa móže n]eniťv zmysle bodu 2.2.5.1.2, bodu B,B, a v zmysle bodu 12.4.3. Úverove1 ztrrlLtvy,
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Sitran;l ,l

8'6'
B'7'
B'B'

Do 4 rokov

odo dňa podpisu Úverovej zmluvy najneskór
do však do Dňa ukončenia realizácie projektu je
oPrávnený vYkonať výluČnemimo'ÚJne'sprattv'ist,"'v
klient
ilřuiěurliouune
za účelomsplnenia povinnosti v zmysle bodu
8,1, Uverovej zmluvY alebo realizované ._v]urtny.ri
nl";rr.iřy.r-' zoro;ou Řtienia;i;
záklacje žiadosti Klienta
dotutette.l Banke minimálne 5 pracovnýih
dňom próá ano. i"]tirá.iu ,iro,udnej
splátky.
Po Dni ukonČenja realizácie p|.bl'řtu
n'a;leskÓr po uprvrúii+.[o" odo dňa,podpisu
úverove; zmluvy je Klient povinný
sPlácat' istinLr Úveru.v pravidelných ,pfutr.i.r,
kalerldári,v zrnysle bodu 2.2.5J.z,
Uverovei zmhlvY; sPlátkový kalen'dár oiae
rtienŇl;#;;ň;řeskór"splátkovom
10 oniór.Ji"i,řrám splatnosti prvej splátky.
boau z,z.s.|,z Ú;;iŮ"rrluvy sa stáva
r,noJj.ři.rnou súčast.c_lu úverovel
:ťr1'ff:',jť:Jflif,'j:ffii}ývzmYsle
V PríParJe realizácie
PredČasnÓJ splátky Časti Úveru alebo mimoriadnej
splátky úveru v zmysle bodu
znlluvY je Banka oPrávnená
Primeiane Ůpra.vlť dátum ÁrófuiJ.Úl"eru iat<, aoy'sptnónie 'ri,ar*orKlienta B,1. úverovej
zodpovedalo
stanoveným
sPlátkam
g:lfj'l,1lJf;J]ebo
Úveru podl'a oáJ, i.á.i zmluvy. Dátum
Anrortizácie úveru písomne oznámi

j[

;ilu,";b'á;ř;,

:o ' Í3h:!'"o.ifi]i"i?.'h,x;lJ'ffiŽuje
B'B"2'

B,9,

B

9

1

B'10'
B'11'

splatenie Úveru alebo jeho časti uskutočnené
v lehote 10 drrí pred termínom

Ak v deň PreclČasnej sPtátkY neiuoe mat'
Klient na účtedostatok finančných proskiedkov,
Žiadost'na

_Banka bude považovať
. ,prá*u řrtunouě"no.n u ani v neskoršonl ternlír]e
nezrealizuje,
svoje ponraoavtv-z ň;ň;ř;;ov,.urobených poJi.,ůu.rouej
zmluvy, z platieb
Ptijúrrarrých na účetKlienta, it'oo óouzň'.nu .p'otituiii.'ni.inL"pši,,rufu.rot
p.Áu'z.!-ňiort"áo*v nu účtoch(prípadrre
vklacillýc.l kniŽkách alebo iných uŘlaáóuli.n
proaunociri'řiiěnt!, r.to*

Banka

je

Pr"dČasnú sPtátku za ue'|reJmetnq

oPrávnená._uspoko.1it'

HJ.,'J:řij.í:'[IJ#"lou,T,í".T|'adu

ffi"lf:]d.-ooÓtania

r,i;;i;-JÉňo'ur,ou
na ,prut,io,r ila;á.Árlr.ň párrraávoi-ořJr<}.ňřtto.o.n viest,počas trvania
je
Banka povinná

Pohl'adávok v cudzej mene

sa použije kurz Banky devíza * nákup platný v
deri vykonania

Klient oPrávňuje- Banku k inkasu prostriedkov
zo.všetkých jeho účtov,ktoré mu vedie
alebo bude viest.(t, j. Banka ie
oPrávnená zat'aŽit' ÚČtY Klienta), ĎuÉirrie"t"prá"ňrřĚ;ďuiir'ie.",uouata
resp, rtót<oval] nnančnéprostriedky ňa
ÚČtoch Klienta, ktoré mu veoie'ateno'ouoe
viest,..,!Ó;ňríp;'d;,'lt na útte;"*il;;;;ůňtu
nebude mat'dostat9k
s.o. uverovej zrnluvy
ktoié ov monii srúžit,ňa ivroúini.;ut,o
splatných závázkowoči Banke.
!]o'_ti|:d|9u,
je
Klient
oPrávnený za PoPlatok

Požiadai',a3nry

9.oorJao ŠÓijŽ."iá irtinv.

&ťT:§:",3!:HTnTaffÍilT?i,3;,ffi,f"F.; ;.,ii[,t',
9,
9"1.

pó*i.r.

ořrruo, splácania istiny

ie
p,ipuoá pouoř.;;;""dkl;, .prj..niu
ůtinv,duj;

Vyhlásenia Klienta

Klient závázne vyhlasuje, Že:
Právntl spÓsobilosťa oprávnenie uzatvorit'ý::rq"q
zmluvu a iné právne.úkony súvisiace
v PlríPade, ak na uzaťvore,ii. Ú".rár.j.rrruvy
s úverom;
potrebuje

9'1'1, nl'i

9'1"2,
9

1

;:iriii"-fi.'.1?r,.i.:i,il:

3.

schváleníe-ajůorúňi.;;.§;;it*r,ituu] tur,.to
schválenie alebo
zá,az*oi i;atvorene, úu",oue; .,iuuý

j;T$:Íru;lnť:ung_:,:,tmiťsvo;icn

rlzatvát.a Úucrovu zmíuvu na vlastný

účet;
9'1'4' tlzatvoretlie tjverovej zmluvy, uykonJÚnie
práv vypl,ývajúcich z úverovej zntluvy
vyplývajúcich . Ú::::i? rllyw .ii;.
alebo plnenie jeho závázkov
..pore
s právnymi predpismi;
9"i"5' PoskYtol Banke Pred PodPisom Úverovej,
"
zmlwv ko.n'pi"*Lj",ilu;e o suolom finančnom
skutoČnosti, ktoré bY maliia následoŘ
stave a nezatajil žiadne
uu.áunie eánkyoóom},ú
[iijisuo.ouanížiaclostiKlienta o uver;
9'1'6' PoStUP Pre výber dodávaterá
n"..."r.111nvestlclu ;t;;;;";fi so zákonom
9'1'7' ÚdajePoskYtnu':'-iT.:9'.ooóobiior'r.irurou";zmluvysákňni";tujejpodpisunezmenili;
o verejnom obstarávaní
"
9'1'B' nlu nie je známe, Že.bY Proti nemu bolo
vedené'aléÚ" ňr*ii",řj*,'.irioa.ou.r,e,
,pij"ru'r,"..nie, ktorého
bY mohol mat'negatívny

9'

1'9'

9'2"
9

3'

výsledok
vplyv na ;áňo *ňňpnorr aoarzat;ivÓ;e";;úiyvyplyvajúce
z úverove,; zmluvy;
nie je osobou s osobitným J'ť'ň';
ř
v zmysle zákona'ó nánta.q, pričom. v prípade
neň,rauoivosti tohto údaju sa
u.aiin"'*otou.u .Ótú oonooňutňffi úveru
splatná ku dňu, kád,sa Banka dozvedela
;'i:i,:""5#Šiť##i$f:'
Klient sa zavazuje, Že próstriedky,
ktoré bude pouŽÍvat'na_zaplatenie pohl,adávok
jeho vlastrlíctvom,, alebo
Banky podl,a úverovej zmluvy, budú
ak tietó p.rtiiěJrv buou urásiňi.tul,i'lnó
o.onv, zavázuje sa v zmysle zákona o
odovzdat' Banke Písomný súhlas trete]
bankách
osobv nu póůziti"

ňře

r: piřin"á'á"

5H:":i:ffi,,W:5;;*H,;n*1xíxiy;;:?§.'iifiT!TTs

19.
19 1
10,1,t,

na zaplatenie polrl,adávok Banky.

z

vryfon;,m ".r,áň"r,"r""r úkónu na záklat'e

Ďalšie povinnosti Klienta
Pozitívne závázky

Klient sa zavázuje umoŽnit'Banke:
finanČnú situácú vrátane stavov na
účtochviných bankách a preverit.si
účel,na ktorý boli použité

j0'1'1't' sledovat
ieho

."ů"á.

." . . _fl3i["jl},i!§!lťil$"?íř"Jr.sjil,,ffiů."y9řJ"j"jlTi.,i;.;i;.ii
1;i::,:iJ'j":ij"#';;;'u;;iU ilunl"'pi.op.v,'rt".ll.Á nedodržanie by rnohlo
]'l
]
".
]0.1,2, Klientsazavázuje,,žebudeBankupravdivoabezodkladnepísomneinformovat'o;
l0'

1,2, l

,

'Inene

síd|a svojho mestského

ir.o.

,i.o,

"u..ren"
,prauv

]:'"l.íi.,.lřliozoravnénoieii;;"'H;.ť,ř;i.;

"i",r

i;iouni.tuo tut, aůy ooro

priamo alebo nepriamo ovplyvnit,

iffiiil

;;. účinnosti tejto zmeny;
""čiň;;;-Óezodkladne po tom, ako
o"

sa otejto skutočnosti

r4ikonu rozhodnutia, začatíexekúcie
alebo výkonu rozhodnutia voči
1eho

]':
] : :#JťÍ:il*il'lJ"T#":ff;í:iH:;'.',?.o'
l0'L2,4,
Plevzatí kontrolv nao inYmisporotno;i;;i;;esp

iných spoločnosti do 30 dní oclo
.podnikmi
dňa účinnosti zmeny;
on,.o,uni'" ipr!řá-niu úuu,u uruuo

]: ] : !,ri:J ilillll§iiiT;|iitřůfl,"filr;aunasleobt
'ouáe
že
s"*é l';bi.ť na adresu

:

5,5il:"ii-lilXii]il

,ňřui,J

ňoonoty zabezpečenia

uvedenú v bode 13.4.2 úverovej zmluvy
v písomnej alebo

::]
]0'1'3'1'
výkazSúval-ra,UcRoP,osFoV101,VýkazziskovastrátUcSFoV2-0],r^očnedo30dníodskorrčerliakalendárneho

roka, t"j" stibory vo formáte aor s
nazu'omiŠuar,osr, súÁ2.DďF,
1.363/28/0614

šřĚ,órř, Zsl.DBF, zs2.DBF,zs3.DBF;
Strana 5

10,1.3,2. výkaz príjnry a výdavky rozpočtu a finančné operácie obcí a rozpočtových organizácií a príspevkových orqan!zácií
v pósobnosii ob.í, rtN 1-04, plnenie rozpočtu zabežný rok k 31.12., ročne do 30 dní od skončenia kalendiirneho roka,
t.j, súbory vo formáte dbf s názvom: PRIJ.DBF, VYD.DBF, PRIJPO.DBF, VYDPO,DBF;
10.1,3,3. výkaz Éinančnéaktíva a Finančnépasíva, FIN 4-01, ročne do 30 dní od skonČenia kalendárneho roka, t.j, stibory vo
fornráte dbf s názvcrm: FAP4A1.DBF, FAP4A2.DBF, FAP4P.DBF;

10.1.3.4. Výkaz Štruktúracllhu, FIN 6-01, ročne do 30 dní od skonČenia kalendárneho roka, t.j. súbor vo fornráte dbf s rrázvont:
FAP6,DBF;

10.1,3.5, rozpočty schválené zastupitel'stvom, do 30 dní od schválenia v zastupitel'stve;
10,1.3.6. Zrneny V schválených rozpočtoch, do 10 dní od schválenia v zastupitel'stve;
V prípaáe, ak forma niektorého z dokumentov uvedených v bodoch 10,1.3 bude upravená zmenou právneho predpisu
alebo všeobecrrej praxe (najmá zmenou tlačívalebo programového vybavenia), závázok Klienta platí aj pre dokurnent
po príslušnejúprave,
10,1.4. kient sa d,aiej zavázuje, že bude Banke predkladať na jej požiadanie do 30 dní:
]0.1.4,1. špecifikáciu r:bjemu'pohl,adávok a závázkov podl'a termínov splatnosti: do termínu splatnosti a Po terrnint: sPIatnosti;
tÓ,l.c,z. d]alšie doklady suvisiace s finančnou situáciou Klienta alebo so zabezpečenímÚveru, podl'a požiaclavky BarrkY,
V tejto súvislclsir Klient uclel,uje Banke až do ukonČenia Úverového vzťahu podl'a tejto zmlu_vy súhlas rra overovanit]
vieróirodnosti ním zaslanýr:h áokladov v jeho účtovnejevidencii, ako aj u iretích osÓb a vyuŽitie tohto oPrávrrenia s;a
nepovažuje za porušenie barrkového tajomstva.

10.1.5, Klient

sa

zavázuje, že po dobu existáncie úverovéhovzťahu bude cez svoje ÚČty vedené v Banke realizovať celý

kreclitný tok na celkovonr financovaní Klienta.

10.1.6. Klient sa zaváuje bez súhlasu Banky nevypovedať zmluvu o vedení ÚČtu uvedeného v Článku B.4, Uverove,j zmluvy
počas trvania L'rverového vzťahu podl'a tejto Uverovej zmluvy;
t0.1.7, kierrt je povinný riadne dodržiavaťvšetŘy svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zoZmluvy o PoskYtriutí rictrávratnélro
rinančňéňo príspevku, platných právnych predpisov a právnej úpravy podmienok realizácie Projektu v rátnci 01reraČného
programu,

sa zavázuje zabezpečiť, aby finančnéprostriedky tvoriace Nenávratný finančný príspevok boli zcl strany
priarno rla
Riadraceho orgánú resp^ inej osoby oprávnenej Klientovi vyplatiť Nenávratný finanČný príspevok potrkázarlé
účetKlienta vedený v Banke.
práva
10,1.9. rlient je povinný sprístupniť PPA túto zmluvu vrátane dodatkov k nej, ako aj zmluvu o zriadení záloŽného
je
predmetom
iilentický
n']ajďok
pohl'adávok
ktorej
zmluvy,
z
tejto
zabezpečenie
na
á
Bankou,
uzavretú meclzi klientom
s rnajetkonl založeným v súvislosti s realizáciou Projektu a poskytnutým NFP v prosPech PPA.
platných
10.1.10. Kliént je povinný riadne clodržiavaťvšetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o poskytnrrtí Nl-P,
právnej
prograrnu
ÚPravy
a
predpisov
OperaČného
predpisov
a
dokumentov
EÚ, a
právnycň piedpisov, vrátane
10.1.B. klie;t

podmienrrk realizácie Projektu.

o/o, Banka má právo zvýŠit'Úrokové
10,1.11. Ak Klient do 31.12.iol4 nezrnýši podiel kreditných obratov na 100

rozpátie na 4,0olo p.a.

10.2. Negatívne závázky

10.2.1. Klient sa zavázuje, že bude žiadať súhlas Banky:
iÓ.j,r.r. na prijatie aÉéňokol,vekirrého závázku (napr. úver, póžička, emitovanie dlhopisov, vystaverrie alebo akr:ePt,ácia
.,n";,Řyf prevyšujúceho čiastku predstavujúcu 1/12 r,ninosu dane z príjmov pride|enej Klientovi v predt:liádzajúcorn
kalendárnom roku;
),0.2,1'2. na prevzatie záruky za poskytnutie návratnej finanČnej výpomoci zo Štátneho rozpoČtu;
(výkoncrnt
1.0.2.1.3. na spisovanie notársi<ych zápisníc ako exekučných titulov, v ktonich Klient súhlasís exekLic,iotr
rozhodnutia);

pridelene; Klientovi
\().2.L,4. na predaj vlastného nehnutet'ného majetku v hodnote vyšŠejako 1/12 výnosu dane zpríjmov
v prerlchádzajúcom kalendárnom roku;
prr;nrciv
10.2.1.5. na vloženie svojho majetku alebo jeho časti do právnickej osoby v hodnote vyŠŠejako 1/12 výnosu danel z
roku;
predchádzajúcom
kalendárnom
pridelenej Klientovi v
i0.2.1.6. na zbavenie sa závižne] časti svojho ínajetku, priČom za zbavenie sa Časti majetku sa povaŽuje aj dlhodobý prenrijorrt
nrajetku a darovanie hnutel'néhtr majetku v hodnote vyššej ako 1/12 výnosu dane z príjmov pridelenej Klientovi
právny Úkon;
u pii.b"hu predchádzajúceho kalendárňeho roka, pričom bez predchádzajúceho súhlasu neurobí príslLrŠný
Úkontl
o zaloŽr:rrí
prísluŠného
uskutočnenia
10
dní
od
dňa
do
informovať
Právneho
Banku
že
bude
zavázuje,
Klient
sa
10.2,2.
právnickej osoby.

]0.2.3. KIient sa-zavázuje, že nezriadi (prípadne nerozŠÍriexistujúce) záloŽné právo, vecné bremeno, predkuprié právo ako
vecné právo, alóbo oorJobnú ťárchu k vlastnému majetku bez toho, aby vopred neposkytol t3anke prirralnrenŠonl

rovnaké zabezpečenie úveru, s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech PPA resp. inej oprávnener} osobY ako
poskytovatel'a pomoci v zmysle Znrluvy o poskytnutí NFP na zabezpečenie pohl'adávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP;
10,2.4. Klient sa zavázuje, že nebude zvýhodňovať iných svojich veritel'ov pred Bankou a nebude sa poČ;ls trvania ťrverového
vzťahu pocll,a télto zmluvy zmluvne zavázovať na zaplatenie zmluvných pokÚt a iných sankcií v rreprrnrerarrej výŠke
s por<lvnaním

s

predmetom príslušnej zmluvy.

10.2.5. Kllent sa zavázuje, že pred začatímrokovaní s tretími stranami, ktoryích predmetom má byť reŠtrukturalizácia Uvertr
prerokuje túto záležitosť s Bankou. Banka je povinná vyjadriť sa k uvedenému do 15 dní od jej prerokovatlia s Klientonl.

11.

ii.t.t.

Zábezpeka

ustanoveniami zákona č, 191/1950 Zb. o zmenkách a Šekoch vlastnL] blatlk<lzmenku
rlient vystaví v súlacle s príslušnýnri
'aanka
je oprávnená túto zmenku vyplniť v zmysle a za podmienok dohodnr,rtých vo
rra rad banky"

č. t2lohol:..4

platnou zmenkou aŽ Po
vyplň<ivacorn oprávnení určenom v Úveiovej zmluve. Uvedená blankozmenka sa stáva úplnou a
rJollnení jej chýbajúc-ich ustancrvení v súlade s vyplňovacím oprávnením.
Klienturčuíevyptňovacieoprávnenienasledovne.BankajeoprávnenádoplniťjejchýbajúceČasti vČarsti tlrr]enia;

11.1.2.
presi,iltnuť vý:lku
11.1.2.1. zn]enkovej ru*y o ,runy, ktorú je Klient bezpodmienetne povinný zaplatiť. Doplnená suma neSnlie
peňažného iárari,, Klientá voči Bánke v čase vyplnenia zmenky vzniknutého na základe Úve.rove-j zt-ttlt]vy, ii to vrát;lne
prÍ1l;lcie
hárokov Banky vrrči Klientovi, na vrátenie plnení poskytnutých na základe uzatvorenej Úverovej zmlt]vy v
neplatnosii ale.bo neťrčinnostiÚverovej zmluvy.alebo jej jednotlivých ustanovenÍ, ako aj nárokov BankY voČi Klientovi rr.l
vrátenie poskytnutých plnení v prípacle, že sa Úverová zmluva povaŽuje za neuzatvorenÚ;
1I.t"2,2, za tjeň splatnosíi sa uveclie'najneskór 365. kalendárny deň (podl'a okolnosti) po dni, kedy sa:';tal slrlatnýnr r:elý
závázok alebo po cltjoslaní výzvy na predčasné splatenie celého Úveru spolu s prísluŠenstvom;
1363l28l0614
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1'1"L2',3, PoboČky BankY s_udaním jej
adresy, v ktorej

bude Klient povinný splatit,zmenkovú sumu.
11'1'3' Banka Prijírna vYPlňovu'i" ÓPi'.^.ňi'J
ipecinkované v ooaó rr.l.! tejto zmluvy. Banka
v prípade vyplnenia chýbajúcich
ltstanovení zrnenkY Klientovi oznámi pred predloženim
zmenxy na plnónie, .r,o báiu zmenka
vyplnená, od

óort,ipř,
áni no ,"nir. laniťpútňňtulto zrnluvy
;:i']t",lŤrť;rlilx:?iJ]: [l;;.H,i,
nemá vplyv
"vĎo"ájur-r,o
]1'1'4' Pcl ÚPlnom sPlnení vŠetkýcnzáviitov
Klienta vyplývajúcich z.t9to zmluvy je Banka povinná
blankoznlenku
v bode 11,Í,1 tejto
vrátir oiiuíru,Íň'ňot"idením o zaptateňi znrluvného
závázku, alebo inak
;Íff'Jj,?§i.u

'mluvy
§ankcíe
1.)_,L, Všeobecnéustanovenia
]'2'1']' V PríPade, ak Klient
PoruŠÍktorúkolVek zjeho povjnností podl'a bodu 10
uPozornení Banky

12.

J'2'1'1'1, Banka

je

te_lto zmluvy a ani po predchádzajúcom
v dodatoČnej Bankou stanóvenej ]ehotá n"r,ikoňa
n9oilvu alebo takáto.náprava nie je možná;
clPrávnená zrnišit'-úrotovŮ

sadzbu áž do;ilo;;;;a-_dodržiavania povinností
Klierrta

mesaČnéhoEURIBoR + úrokové iozPátie

4,2O

o/g

v rozpátí od t2
s,zÓ'h;.ái."iŠ rz mesačnélio:Éuňiňon+ úrokové
rozpátie

p,a.. pričom zvýšenie sa nedohiká
ustanoueňi

;;Ř;řh

úrokoch;

' v Pr Ílrade, ak Klient Poruší niektorú pe'liaznýcň p""i..".ii"vpii*ju.u
z Uverovej zmluvy,móže Banka:
l2-,L,2,1, vYPlnit'auPlatniťzmenkurriéntavs,ii.aeiprirlusnyri"uiiJnáuáni.ri
'
Uverovejzmluvy
12,1,2,2, Banka je oo9.vne11 požaoovat'áo
r'iĚnta postytnut* aěň" i"#enie zabezpečenia,
12,1,3, Sankcie uvedené v
.ÚveroveJ ,riuu. ,oi. Banka uplatniť jednotlivo aj kumulatívne.
:*'jir3ffi"Ů"#::iPrairr PihiJne upomienký zasie|ané Klie;tovi v zmysle sidzobníka poplatkov,
12"1'2

]: ]

'

Omeškanie

1,2.,7_.

ktoryi

je platný

12'2'1' Nezaplatená splatná, Čast'istiny
Úveru sa počnúcprvým dňom omeškania
sjej zaplatením až do doby jej úplného
1aPlalelliě ÚroČÍ Úrokovou sadzbou, predstávu.lúcorir,Ít"tlr,irjrň";
úrot<ovej'rjo.ří , )l"vsie oodu 2.?,4. úverovej
zmluvY a uroku zomeškania vo výtt'e
iar,r.orÓ-,llř;;;;;;;ilřurópskej

I

kedy sa klient rlostal do omeškania piaĚnim,
s
drti Amortizácie Úue'u ateoo priíiěáŽu.no,.n

,,rd.ili;Óró

l)'')'2' Po

" ''

'l;."
;;ňĚ;í,
iiJló*,'#;;

centrálnej baniiy, platne; k prvému dňu

splaténí úueru na
Banky sa nezaplatená splatná
Čast' istirr' Úveru Počnúc
11krloe,požia<Javky
omesr<ania's je;
P."v*in,in'
až do.doby jej úplného
sadzbou predstavujúcou súčetposledne]
úročíúrokovou
vzmysle aoáiz.i..q"úretve1
'platenia
9].11.i
zmluvy a úroku z
základnej'lrotávej sadzbý
EurópsŘ";-."riiarn"i óanrv prátň-kr;;; Amortizácie,
:?:ň!rui;ou;..*'*'
zvýšeriej
ÚrokY sa sankČne sPoPlatňujú sadzbou
ofu
2o,oo
p. a., platnou v prvý deň omeškania,
a to až do doby ich
§:?:f,lené

]'::i.ffi[ffi.íJ:íÉH[ůil:rr:!::

12''2"'4'L Banka o ÚPrave-r4iŠkY

í,,:.i:ó"*,íf,,"sn.n,.

uvedeného v bodoch 12,2.1

a

12"2.2, akoaj sankčného

omelřann aleoo sankčnéhopoplatku Klienta
upovedomí mininrálne 5 pracovných dní
aanky. nu,ni",nuiouej stránke Banky,
B:1!:il§i$"H#l';"íli:jijiiffij"'d
"rcr'v,ániň"o,1lžňóřiě,toroch
]1: Ak Klient
]1'J'1'
|loruŠÍktorúkolVei< Povinnosť wpl}ívajúcu.z úverove]
zmluvy s r4inimkou riadneho alebo včasrrého
Uvcru, alebcl ak ktorékol'vek'zvyrrraieni'rrienti
splácania
vbode ó. ů'u.io""i .,-,-'túuy;e-n"piJuo","ě.'řo"
oPrávnená od Klienta Požadovaú
neúplne, Banka je
'.pŘ.i..rrrřCI"oá*řru""Í?ysr"-r"^'r,i.šp[,iiiqlr'tiny
minimálne
,: ;e"náau ;oa;;o.,ii!i"žv? připuo",uuuru,
že by vzniknutá
'-"'i-::ťe#*"J[TJ:%l""*"J*l"",t,;i_írid;#á#ť

.

'i,.okoul

řv

1.2,4. Predčasná splatnost'

l'2'4'1' Banka.je oPrávnená, a to aj bez predchádzajúceho
oznámenia Klientovi, rozhodnúť o predčasnom
zaplatení zostatku
.. . ,i,,.j!v Uveru s príslušenstvom z r<toienóŘáivek z nasteoo-vnýcňffi;;;;
I2'4'L1"

12'4'7'2

Klient ]e v omeŠkaníso sPtácanim
suojňo

|JT:

penazner.o;Ú;dň;.řilygrov9; zmluvy po
dobu dlhšiu ako 15 dní;
ro.r,o .z jó,rlďur.ou si nesplnil povinnost, podl,a
bodov 10.1,1

nedodrŽal svoju pouinnosip-dJřa'boou

'J'2'4'l'3'
Klient bez Predchádzajúceho súhlasu
poskytnuté peňažné prosřiedky
na iný ako dohodnutý účel;
I2'4'1'4' bolo rozhodnuté o
'istiny 'akéháko|vek
Óreočasnom'unllo1!1l
zostatku
úveiu ateuo pozrery s príslušenstvom
'aprlúni

i:'ffi:T§?ffiijÍ:iJl;T.iffi,bankóu
."
" _ nastanÚ
17,,4,1.5.
okolnosti, prďktoré

Klientovi na záktade'inenJ z-mtuvnonoiltánu
uřo;,l'irruunii vzL,ah založený

ijanka móže
ÝÝJlvPlL vu
"--Ý odstúpiť
od ,lllluv
zmlúv uzovlcLyLII
uzavre§ich sS Állel]tom
Klientom počas cel
vzt'aliu podl'a tejto Úverovej zmluvy;
cele} doby závázkového
l2'4'L'6' rra maietok Klienta Sa. za3ato exáiuČné
konanie alebo výkon rozhodnutia v súvislosti
s pohl,adávkami, ktonich r4iška
nlesahuie 1/12 uinosu dane z prrjmov prioÓLnej,rrient*i
,1 piieŮěnřiredchádza;úl;ň"
1)"+,L], KlientvYhlásiaíeb_ouzná,i;;;"';.;ňiliýriaoneautusrapňtiruúloru"tsvojpeňažrlý
roka;
1 2,1,LB, vočr Klientovi
závázok;
""''
bol zavedený
ur"oo nutĚů-.prá;;'
1.2,4.1.9. Klient bez súhlas.u aanry
úroOipi;;y;k;; ,"..Oenlr v Ooáe rď.'Z úverovej zmluvy;
Éňňvdivéalebo reúplné;
]'l:iJť F,.ň:[,xlHJli"*T i,oJr;u:ooi, 9 úverove,

ř#;ffi.ho

o.oijrďr"í,

I3iii?

;ňiil

'I)'

Zmluva o ooskYtnutí nenáviatného finančn_éh.o
príspevku bola akýmkol,vek spósoborn
predčasne ukončená;
',|,o^',',j!,1;#i!}ůíiřJ*dtířrň"*"-:|#rTiťf,,.,J^T[:,.3:ň,Tenená podstatným spósobom, najmá (ale nie
1,],4,1 l4, Klient si nesplnilsvólu
fovlnnosr pooiá ooou s.r U;"i"""í#lr"u.
J'2'4'2' Barrka 3e oPrávnená,
Po Predchádzajuió' ňirornom oznámení rlientovi, v ktorom
bude starlovená clodatočná lehota
na sPlnenie Povinnosti a Klient si svoju póvinnost'
ani v te;to oojuiňm. st9novenej lehote násplnil,
prípadne inak
o
:ř*,:áffilJť#JJá"i"'n"dnúť Pieotasnom zaPlatení zostatku istiny úveru s príslušenstvom z ktoréhokol,vek
1'2'4 '1

'

l2'4'2,L Klient rredodrŽiava,l'ubovoínú povinnost'vyplýyaj_úcu
z bodov 10,1.3 až 10.1,5 úverove, zmluvy;
|,2,4,2.2, Klient nespláca riadne
a včas iný lueiiredJpozičku poskytnutú
tretbu stranou;
1,2,,4,2,3, Klient nedoplníBankou pozaoávaňá
zao".o..9..19.v.
to vykonat';
I2,4,2.4. u Klientd tJochádz.a r zr,brSeniu
ňizir<J ná-,iiatnosti Uveru;
1,2'4,2,5, Klient nesplatí akýkol'vek
ia"Jr"r,
osobe u tunot" d|hšej ako 30 dní po dni
splatnosti;
""iiireteJ

orŇ;jt;;l;;'.ný

'*l
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72.4.3. v rozhodnutí Banky o predčasnej splatnosti bude uvedený deň, v ktorý alebo do ktorého má Klient splatiť zo:;tatok istiny
Úveru s príslLlšensivorn, Deň uv-edený v rozhodnutí Banky sa automaticky stane novým dňom Anroriizác,ie Úvelru, et to
bez dodatku k úverove; zmluve, V prípade, ak rozhodnutie Banky o predčasnej splatnosti takýto deň neurčuie, je nkn
10. pracovrrý deň pcr doručení rozhodnutia o predČasnej splatnosti Klientovi.
12.4,4. Zrluvtré strany sa dohodli, že Banka móže odstúpiť od tejto zmluvy, vypovedať ju alebo vyhlásiť predčasnri splatnost'
Úveru poskytntliého Klientovi na základe tejto Uverovej zmluvy aj v tom prípade, ak Klient porušízmluvu o pr:skyhlutí
nerrávratného finančnéhopríspevku uzatvorenú medzi Riadiacim orgánom alebo Sprostredkovatel'ským orgánont
a Klientom, alebo ak Klient poruší finančnúdisciplínu v zmysle platných právnych predpisov, alebo ak je právoplatnýnr
rozhodnutím príslušnéhoOrgánu zastupujúcejo SR určené,že Klient porušil finančnúdisciplínu, Na realizáciu
uvedeného oprávnenia k uvedenému úkonu postačuje, ak je Banke doručenépísomnéoznámenie Riadiaceho orgánu
alebo Sprostredkovate|'ského orgánu, alebo prísluŠnéhoOrgánu zastupujúceho SR o predmetnej skutoČrrosti. Týmio
ustanovením nie sú dotknuté oprávnenia Banky vyplývajúce z vyššieuvedených ustanovenÍ.

13.

13.1.

I3.2.

13.2.1.
13.2.2,

13,2.3,

13,3,
13.4,

13,4.1.

]3.4,2.
13.5

13,6

t4.

Doručovanie a reklamácie

písomnépodania adresované druhej zmluvnej strane budú považované za riadne podané a vČas Lrskutočnelné, ak budú
cloručené osobne, doporučenou poštou alebo oficiálnou kuriérskou poŠtou podl'a bodu 13.2 Uverove; zmluvy na adresy
uvedené v bode 13.4 l,Jverovej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Za deň a hodinu doručerlia sa považuje:
v prípade osobného drrručovania: dátum a hodina uvedená na potvrdení o osobnom prevzatÍ;
v prípacle doručovania oficiálnou kuriérskou poŠtou: dátum a hodina uvedená na poWrdení o osobnonr prevzatÍ, alebo
dátunr a hodina odmieltnutia prevzatia preukázaná písomným potvrdením kuriérskej poŠty;
v prípade doručovania cioporučenou poštou: tretí kalendárny deň nasledujúci po dni odoslania pís,crnnéhoporlallia.
Domnienky uvedené v bode 13.2 Uverovej zmluvy sú nevyvrátitel'né,
Písomné podania pre zmluvné strany budú doručované na adresy:
Klient: obec Tesárske Mlyňany, Obecný Úrad, Hlavná 647 lgq 95L76 Tesárske Mlyňany,
Ballka: Prima banka Slovensko, a.s., Farská 7,949 O1 Nitra.
Zmluvné strany majú právo písonrne určiťinú adresu na doručovanie písomných podanÍ, a to bez c]otlatkLi k |.iverovej
zrnluve. Táto zmena je účinná 5 pracovných dní po doručení písomného oznámenia druhej zmluvnej sirane.
Z dóvodu clostupnosti na pracoviskách Banky sa zmeny Sadzobníka poplatkov Klientovi osobitne nedoruČujÚ.
Reklanrácie, ktoré Klient uplatňuje voči výpisom z ÚČtu a iným písomným dokladom Banky, musia byt' Barrke cloruČerré
písomne, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamovaných písomností.V opačnom prípade §a ti€to písclmncrsti
považujťr za Klientonr ot]stjhlasené.

Poskytovanie informácii a ochrana osobných Údajov

tsanka poskytovala všetky informácie hikajúce sa Úverovej zmluvy alebo vyplýva;úce z plnenia
Úverovej zrnluvy:
osobám, ktoré majú nárok vyplývajúci z právnych predpisov,
právnickým osobám, ktoré priamo alebo nepriamo ovládajú Banku, alebo ktoré priamo alebo nepriarno Banka clvláda,
externým právnym poradcom, pod podmienkou zabezpeČenia mlČanlivosti uzatvorenej
externým ar_rdítorom
v zmluvách s týmito osobami, ak povinnosť mlčanlivosti nevyplýva zoZákona,
tretím osobárn, ktoré vedťL a|ebo budú viest' registre poskytovaných bankových úverov alebo iných bankových
procluktov,
tretím osobám za účelompreverenia ekonomickej stability Klienta pod podmienkou, Že tretie osoLry, kt.orýrrr sú
poskytnuté informácie o Klientovi sú viazané povinnosťou mlČanlivosti v zmysle platných právnych predpisov a|ebo na
základe uzatvorene] zmluvy s Bankou;
Klient súhlasí,aby Banka v súvislosti s prezentovaním výsledkov svojej Činnosti zverejnila infornláciu r-r torlt, Že .je
financujúcou bankou Klienta.
Klient sťilrlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov do informačného systému Banky a s ich po_,;kytovaním do
iníormačnéhosystému osobám uvedeným v bode 14.1 Úverovej zmluvy, a to aj v prípade cezhrarIičného tclku irlforrnácií
do kra;ín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany v zmysle právnych predpisov. Tento súhlas Klienta le poČas doby
stanov"enej právnymi predpismi, najmenej však do doby vysporiadania všetkých závázkov z Úverovej zmluvy,
neodvolatel'ný.
Klient výslovne súhlasís poskytnutím akýchkol'vek informácií týkajúcich sa tejto Uverovej zmluvy ako aj iných zrrrlťiv
súvisiacich s touto l.Jverclvou zmluvclt"t alebo Projektom Riadiacemu orgánu alebo Sprostredkovatel'skémLr orqánLt , ale[ro

1.4.I. Klient súhlasí,aby
14.1.1,
14.1,2.
14.1.3.
1.1.1.4.

14.1.5.

14.2.
14.3.

74,4.

a

prísiušnérnuorgánrt, ktorý

;e oprávnený

nastúpiť ako príjemca informačných alebo iných povinno:;tí l1,3 nlielto

alebo príslušnýmOrgánom

zastupujúcim SlovenskÚ republiku na;nlá
(nie však výlLrčne ) inlormácií o:
úu.rouu* vziahu založerroín touto Úverovou zmluvou, a o iných zmluvách súvisiacich s touto t]verovou zt-ttltlvort
a záložných zmluvách na zabezpečenie pohl'adávok Banky z tejto Úverovej zmluvy,
terntíne vykonania kontroly plnenia podmienok tejto zmluvy a zmlúv s ňou súvisiacich u klienta. klient súhlasí,žc:
na predmetnej kontrole sa nróže(u) zúčastniťaj zástupca(ovia) Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského
orgánu alebo Orrlánu zasttrpujúceho SR,
skutočnostiach vyplývajúcich z analýzy ekonomickej situácie klienta, ktoré by viedli k zatriedenir-r pohl'adávky
Banky z tohto ťrvertt do triedy neštandardných pohl'adávok v zmysle príslušnéhoopatrenia Národrlej barrky
Slovenska,
akotnkol'vek porušení podmienok tejto Uverovej zmluvy,
schvátení dodatku k tejto Úverovej zmluve,
odstúpeníBanky ot1 tejto Úverovej zmluvy atebo vyhlásení predčasnej splatnosti Úveru a o clóvocloch ocistúpenia
oti tejto Uverovej zrriluvy alebo vyhlásenia predČasnej splatnosti Uveru,
o začatívýkonu záložného práva zriadeného v prospech Banky, podaní návrhu na vykonanie exekÚr:ie alebr: clraŽby
na rrrajetok Klienta, resp, po získanítakejto infornrácie o vedení exekúcie alebo dražby na majetok K|ienta trei'ou
osobou,
o podaní návrhu tla vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie Klienta rep, o získaní inforntácie
o poclaní takéhoto návrhu,
o výsledktr výkorru záložného práva, zániku resp, kaŽdej zmene obsahu záloŽného práva,
o podaní trestného ozttámenia.

Riadiaceho orgárru,

.
.
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Prlrna banka Slovon§ko,
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dňa 27.06.2014

Obec Tesárske
Mtyňany
Meno a priezvisko;

Podpis:

Funkcia;

rq*o. prr.h.ro,

Podpis;

fuo§s:

vfudrjcrrosfi

2ž.0ů2014
V

Funltcla:

zmluvnýrnistranam

lng, Štefan valkovlč

z-,<6l1ř}a obce

nffi8J|fid§g*
Pečlatka:

Pďiďta:
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