Zmluva o termínovanom ú\o'Cre
č.04/011111
Ilanka
IIni. bank. Slo.-~n,ko a.'.
Sídlo: Ho<l1.ovall. iiii"", 010 II

1(:0: 31 575951
It Hrll: SK2020372S41
Zilpi\.allá v Obdlodnom registri 01<rcslléllo súdu Zil ina, Oddiel: Sa, Vlotka číslo: 14811.
Kticnl
Obce iJln. _ Radila
Sidlo: Oh~cnj und. <,156 42 litmi.

Radila~.

IU5

1(:0: on 311 383
7.• mipcn~': Inj!. Rudolr Rotka _ staro,a

obct

uzalvarajú v ,ú1ade s mzhodnUlim zaslllpiters!va Klienta ro dňa 10,09.20 IO
a podl"a ~ 497 a nasl. Obchodllého zikonníka platnéllo v SlovcIlskej republik.: lúlo Úverovú
,mluV\l.

l.

Odinídc

a '5klado,f

pra.iLlhí

V lejlO (Jverovej zmluve budú mať Ilaskdovné pojmy nasledovný význam:
.\",orlillÍda
Úwru -znamená
Ú,'e",vej 1.mlu"y;
Ihnka

splalllosf t.:kälkov Klienla voči Banke, ktoré vyplývajú Z

- znamená ne,ia hanka Slovensko a.s. alebo jej právny náSlupea;

tupani~
Žiadosli"

Úwru ~ znamená poskytnulie peňaíný~h pn;>Slriedkov Úvero Klientnvi na ,jldade
čcrpanie Úvero. V tento der'!sa poskytnutá čast proslriedkov Úvero za~ina úročiť;

Ilt-il naj n•.•korlicho hrpnia
_ lIlamená deň posledllého Čerpania Úvero Klientom, v prlpalle
nevyčerpania celého objemu Úvero po.ledný deň. v ktorý by' 1>01Kliem "l'rá\'Tlený čcrpa( Úver,
pokiaT hy 'plnil podnlienky Úverovej znduvy;
EľRIBOR - znamená Euro InltOmankOffered Rale - aktuáina úrokovi sadzba vyhlasovana
spoločnosťou M"neyline Telerale alebo jej právnym náslupcom. whrawvaná na stránke Reulc~
"EURmOR~
alebo na i~j relevantnej Slr.\nke v olx:hodn5' deň.;
'"'lien! - znameI\Í KIiema uvedeného v .áhlav; lejlo znd~vy alebo jeho právneho náMUpeU;
Prip." ne,~konno,ti ~ znamená vy,kylnUlie sa vyMej moci alebo zmeny, uuknia alebo prijatia
pr.ivneho predpisu alel>o dokál..aleľ~j 1\\leny \'Ýklad~ právneho predpisu, na základe klo",ho by sa
po,kytnlllie Úveru alebo zotrvávanie v ú"crovum vzťahu slalo pre Banku protiprávnym.
nedovoleným alebo zakázaným:
Rc.úi!>il,,' ilruko'-lÍ ,.dLh - Lnamcná úmkovú sadzbu doh"dnUlÚ medzi Tlankoo a KIiemom,
kh'r,í jc ,iItlmIl základnej "",dzby a úmk,,\"~ho ro,pälia. Tálo sadzba sa meni podľa ptllvidicl
'laIK,vený~h v prislusn}'eh u~lallOVeniaeh Úverovej zmluv)'. Právo Banky uplatniť sankčne:
zvýknie úrokovej So<Idlbypodl'a bodu 12.1.1.1. lým nie je dotknUlé;
Rozbodujild deil -znamená kaldý deň po uplynllli "pakujúcej sa 6 me •••čnej leholy odo dňa
pr>'ého Čerpania (lvern, re'ip. od predchádzajúceho Rol.hooujúceho dňa. pri~om pri PfVej fixácii
úrokovcj ~adzhy je ROl.hodujúcim <100mdeň prvéh" Čerpania úveru.
V pripa<Je. ak by nemal byť Rozhodujúci der'!pracovným doom, Rozhodujúcim dňom hude
n"sledujúci pracovný deň v lom iSlom kalendárnom mesiaci. Ak by v danom kalendárnom mesiaci
pracovný deň nenasledoval. Rozhodujúcim doonl bude posledný pracovný ded kalendameho

lil4

••

rncsia~a. v prípade. ak by mal Rolhodujúci deli. pripadnúť "" de1'l,klorý člscloe ntt~isluje (napr.
30. [ehruin, Rozhod'-\jucim doom hU<Jeposledný pracovný deň prislu~néllo mesiaca:
Ri/iko nh-raln""i
(rwru ~ lnamená 7.ho~nie n'IDI1<!ujúcicbniUi" uvedenych finaocnýcll
•••w,waleľnv 1'1alný\:h v ča'" ich oslamélKJ JIlI,údenia v porovnani s ak1Ufilnymi rozhodujudmi
sku(očnosf ami, ktorými oo: -:

S~d~"hlljk I"'plukov - mamená oficiáln)' dokumenl \'ydaný Bankou. ktorý obsahuje poplatky
inlGNl\'ané Bankou za poskytovanie jej slutieb. Terno dokumenl je verejoe doslup"ý na pobočUch
Banky:
(1~e1_ WlllTI"na Mel, na

klary je

Klient oprávnený čerpať Ú\..,r. Tenlo Účel je uvedený v bode

2.2.2. Úvern,ej zmluvy:
(Inr _ znamená pdlaíné

(}, uO\'j

zrnili'.

proslTÍ<:dky,klOn! Banka poskytuje Klientov; v zmysle Úverovej l.mluvy:

- znamenä lúlO nuluvu o lennfnuvanom úvrre

t. 114/UIIIII;

)';.<1,,,1' " čnp. nie (I.'uu - znamená predloženie pis",nnoj tiadosli Klie11laSuvedením
d:itumu(ov) pot ••doV<lIIchočerpania Úveru. v}'~ky požadovaného terpania Úveru a čísla (čísielI
ÚČIUlov). na ktoré majú byť pet\a1l>Ópr<"lried~)' l Úveru poukál.ané. TaUIO tiad",( musí byť
{,'mlálne aj ~ho.'o
predložená v podobe akceplo~'allej Bankou. KlierMpn:tlkladá lUlOtiados(
'1'"lu ii do~ladmi preublujúcimi
účdovo!i( rou'itia Úveru;
l'ojIllY. ~h,ré sa nevyskytujú v lomlO hode Ú,'erovej zmlu\/)'. sa vykladajú v 1.m}sle 7.iikona alebo
h;lI1kovej praxe.

Pr. Md)' 6'.rowi

1mlu,)

plall:

1,1.

ddinície lI,"edené v bode 1..••••poutijú Svýznamom uvedeným v hmuo bode. ak v d.al~ích
lIstanoveniach Úvem, .••j zmlu,"y nie je k v),."ie uv.deným defmíciám priradený iný význam.
ak!>o ak ni. je lakt!O pou!;lie v)slovne vylúčené:

IL

vy~šie uv.dené definicie sa pou!ijú, v~'lIlamom uvedeným v bode I. Ú.'crovej zml,,\/)'. a IO
bel ohhdu na to. či sú uvedené S vcfkým al.bo malým začiatočným písmenom. okrem
prf['3du. ak j. výslovlle uvedené inak. alebo ak z konle'lu vyplýva niečo iné;

13,

V)'l.šie uvedené ,jcfJnici. sa použijú s '-ýmamom u•..•d.ným v bode I. Úverovej unluvy. a IO
!>ezohradu na IO.či sú uved.né v jednoInom alebo mno'.nllm čisle. okrem prípadu. ak je
vj'slovne uvedené inak.

2.

ľrrdmet

zmlu"~'

2, I.

Predmetom l.jlO Úverovej zmluvy jc závlizok Banky Jl'O'kylnúť na základe pisomnej tiadusl;
Klientov; (Ivu a lávárok Klienta [lOSkytnUlýÚver vrátiť Bank!::za podmiellok bligie
špecifikuvan)'ch a dohoollUl)'ch v jednotlivých U!itan(l\'.niach tejlu Úverovej lmlu\/)'.

~,

l.ákIR,ln~ podmienk)':

2,2.1 . \'~ lka L:, "rII: 0.10II l>.lU._FoUR .• lovom: o.I•• o.oi,fti.ide.,'.loltid,",'
2.2.2.

(Ičel ('\CrII: Znii"oie
pr ••• o.•.•i.c.

2.2.2.1.

",{
.~...

8.nb.

eo.rIWi •••• j nároi!oo.ll

hod. l(ljenIO\'; I'rtpl.e.l.

budovy oh«ncho

fakl úQ •• íl.o.

Ollr.
úradu !lIn.

- Radi •• _

UPil.

'l" Hro:
..p.m.

2.2.3.1.

Dátum prvého t.rpan;a

2.2.3.2.

fr.ilum prn;ledného éCrp<loia Úveru ""smie byť •••skôr ako 20.04.2011.

2.2.3.3,

Min;malna \').škajednollivého

2.2.4.

(ltohni.

Úveru "",m;e byť •••skôr ako 20.0.UO ll.

Ccrpania Úveru oie je určení,

lrwru:

2.2.4.1.

Druh úrokovej sad7.by: I{",izibiln.

2.2 ..U.

7..iikladná sadzhaje bodlIOla l>OIesačneho EURI1JOR.

.......".710.1 t l Zmtu'.

u •• !._

o «,ml •• u.om io••••

2114

22.4.3.

Úrt,~,,,,é rozpätie je 2,6 'l p.a.

22.4.4.

Celkov:l Revil.ibiln:lliroková
""Zpälic 2,6 'l p.a.

225.

~I'"~.,,ie

2.25.1.

\.lldzbajc hod'lOU 6 mesačného ElJRlBOR +timkov~

(:\ťru:

Splátky istiny LT"eN: ru"nornnn"
2 25. Ll.

Fn:kwllCi~ 'I'l:lc~n;a: " n,~ačn':'ch spláthch vo vý~ke I~.-, U;R
" výt1;ltt~O\lposled""j splát~y. ktorá bude vo výške zostatku llvero.
Splálky Iludú n:alizo,'allé k 20. dtlu mt«iau.

225.12.

ľwá ",I:ltb, 20.0~.21l11.

L!.5.2.

Sl'látky urob", (Jvcru, pravidelné mesačné k 1I1.dliu. pOClllk kalendámym n>e,iacom,
t1a'ledujocum po me_iaci. v ktorom boJI" o,kolotnené PM terpanie Úveru.

2.25.3.

AIlt"nil..á<:;a Úveru: 20.04.2018.

2.2.b .••.•• h••,pečenie

(Iveru:

inc' zallczpeČt'nie p"dfa článku ll. Úverovej zmluvy. zmcnka
23.

.l.

!Jal,ie konkn!tne pno.!rni."ky Úveru navianmé "a zíikJadné podmienly uvedené v bode 2.2.
(l\"Crnvcj lmluvy ~ú d"hodnulé n",dzi zmluvn}'mi _mlrlami v jednollivý~h čl:lnkoch tejlo
(Ivemwj zmluvy .
\,)U.a.

(Ičd ('vcru

J.I.

Banka pu,kyllle Kliemovi (Ivet do v5'~ky uved.nej v bude 2.2.1. Úverovej zmluvy.

3.2.

Banka pov"li Kliem,,,,; terpanie

3.3.

Klienl je jXlvinný prcuk:lt.alllankl: d"držanie ,;če1"vo:.li Úveru. a IO,,-pósobo1t1.o ktorý ho
Banka požiada, V prípade. ak Kliem nepredlot.i Banke vklky potadované d"klady
minimälne v "",ledný deJI lellrny na podanie Ziadosli o ~rpaníe Úveru uvedený pod!'a bodu
4.1. Úvemvej zmluvy. ,Iráca možnosť terrania Úveru.

4.

('npani~

(1HrU •••••• linkll"l

(Iveru na Útel d"hodnutý v bode 22.2. Úverovej zmluvy.

pre,lrhá,l,ajú~e

lcrpaniu

~.1. (Iver !>u<.Ie
poskytnutý za predpokladu _ľl~nia podmien"k .vYPJývajtkidll Úverovej
l.tnlu'y na účel. kto!)'!>ude uv'edený v Ziado!.l; o čerpanie lIvern. Klient podá pisomn,;
Í'iad,,,!' "čerpanie lIveru minimálne 5 pracovných dni pred dátumom čerpania.
4.~, Í'iado,ť

Klienta predkladan'; po lnll:h mc_ia.;(I[h "d ul.avrelia Úwrovej zmluvy môže Banka
",>tlmíení( I'l'l'dl"'..,nim polVldenia" ""llleni dal'K.vých POVinnO,li Klienta a pn:dlolenim
akto:lJnycll výpisov z prí,lu~néllo regi'llra lýkajúcich sa zálo!>u. Kliem nie je oprávnený
'lJ"itoVIte terpa( ot. splalenu čast' (Iveru.

4.3.

Podmienkou ée'1"'nia Úveru je ďalej splnenie na,ledovn5'eh podmienok:

~.3.1 , Kliem Banke predlolil nasledovné doklady;
4.3. I .1. Klienl I'ndloJH Rankc pi""mné JHltHdcllie, kloré prcnka,njr,
že do;[o k
,,,,njne,,i,,
lejt" '111Iu•.) •. ,úh"le 1 1"H.hnienkimi platných právnych pndpi""v,
naj mii ""ona l. 41111
<,164I.b. a tákona č. 21 I/21M", 1-lo;
4.3.2.
.l.4.
4.4.1.

Klienl nie je v 'If}lCiokaniSplalenim pelial.ných prostriedkov l akéllokol"vek dúvodo pod!'a
Ú•.crovej zrnlu.'y aleb•• inc:jzmluvy ulatvorencj metlzi Bankou a KlienlOm .
Ranka múk ďalej odmielnul' terpanie
znasledných skutočn,,"i:

Úveru al.ho jeho časti. v prípade kton:jkol"vek

sa voči Khentovi vedie koname o "ýkon ml1MxlnUliaaleho exekučné konanie;

4.4 Z. 1l<>1
IIa Klien!<l,.avedený oldr4vný relim aleho núlená sprava:
4.4.3.

kH>~koľvek vyhlásenie Kliema podľa hodu 9. lJvct'OVcjl-tnJuvy nie je pravdivt
alelln úplné:

31t4

••

4..1 .4. Klient Jl"l\lšil ktolÚkol',,,k svoju povinno" Jl<J<lr~Úverovej zmluvy, najmä podl'a jej bodu
IO .
4.5.
",fí.

Ak do dňa uvedellÓh" v bude 22.3.2. Úverovej l~nluvy Kliem Úver nevyčerpa, stráca nárok
naterpanie Úveru.

Ak 11<,I>ťIanajneskorliieho čerpania Kliem Úver Vplnej výške nevyčerpá. Banka zinka-<uje
l'ICvyč"'l'anej čiastky Úveru poplalok 13.neV)'\l!ilie objemu poskytnutého Úveru vo výške
urtenej Sadzobnikom poplatkov platným v Deň najl"ot"kor'iehll čerpania.

4.7.

V prip;lde nevyčerpallia (Ivcm dn Dňa najnesknl1ieho čerpania Banka primerane upravi
dálll'lI AlllllM;7..ácieúveru tak, aby ",Inenie záväzkov Klienta zO<Ipovedalo dohodnutým
splátkam Úveru po<Ira bo<IlI2.2.5. zmluvy. Dátum Amortizácie ÚVerupíoomne olllámi

Ranka Klientovi .
.:1.8. flan\;.;!je opráv'l1Cnáodmiell\lI( čcrp;tnie Úveru na dobu lIcvyhnulllú na kontrolu d"kull>enlov
prcukuujúdch
'l'lnenie podmiellok ';"'Pania, NevyhnulllOU dobou na konI rolu dokumenlov
!>lll\Ilumie Idm!a minimalrle 5 pm~ovnýeh dnI odu dfla doručenia p<,.IC<lnéhodokladu
p",ukazujúceho .plr.enie podmienok čerpania Úveru. Počas doby IlCvyhnulr.ej na konlrolu
dokumenlov v zmysle (OhlOu.tanovenia B•.nu nie je v ,,,,,,,;;kan!s plnením záväzkov p<Klra
u~n<l\'enl Úverovej zmluvy.

5. (Ir<>t~oi.
5.1.

"Ii"nl 1'<1
z.itvaluj" z poskylnulých pcilatných pmmiC<lkov plaliť Bank úroky vo vý~k
akluáll1ej úrokovej sadzby slanm""",j podľa uSlamwcnl Úverovej zmluvy.

5.2.

l'eflažllO!proslriedky poslymulé Bankou sa začínajú úročiť doom ich čerpania.

53.

Výlka úmkov sa \'yp<>Čílapodra upl)'nulých dni na láklade 36(j-<Ii\ovébo rou 0ň5/3(,().

''''P. JM/3N)).
504.
5.4 .1.

ZInluvllO!<;Iranysa dohodli na úrokovej sadzlle Jl<Klrabodu 2.2.4. Úverovej zmluvy.
H,ldnma základnej 'iadzby sa stanovuje dva pracovné dlÚ pred RozlllJdujúcim dňom.
7•.íklllllná saUzba sa pravÍ<leI"" prehodnocuje v Rozhodujúci deň vhodnole EUR1ROR
uvedenej v bode 22.42. platncj dva pracovné dni pred Rozhodujúcim dflom.

5.4.1.1.

V príp;ldc. ak dva pracovné dni pred Rozhodujúcim doom neOOde hodnma EURIIlOR
u,'edt:ná v hode 2.2,41. stanovená. použije sa hodIlOIa EURIBOR uvedená v bOOC
2.2 ,4.2. piainá v posledný pred~hádz.ajúci pra~ovný deň.

5.4.1.2.

Ak ncbul!e mo-lné vy;;;;ie p"'p,saným ,pOIsobom l-Iíldadnú sadzbu urtiť (najmä z dóv,ldu
mimuriadnej sillläcie na medzibankovom uhu). bUÚI:zäkJllIlná sadzba stallOVCnáBankuu
v lIlKlm>!"lodpovedajúcej sadzi><:predaja (, n",sačných depol.ilov obvyklej v deň
ultenia na banko,'om lmu, zaokJúhlencj na dve dc<;lllinnt miesta.

SA.2,
55.

l'rehodnotená základná sadzba vsrupuje do účirulO)sliv Rozhodujúci defl.
Banu mii pr;\vo add:.vám)'m spôsobom menir' úrokovú <;lIdzhuv pr[pade, al; dójde k zmeM
miery rili"" Kliema. z.rn,na miery rizj"" Klienta mM.e súvi~k( prC<lovŠé:lkýmso zOlCnou
r~li"gu Kliema Wlnoventho Flankou, •.lebo 50
rizikovej váhy Klí"ma podra
pra"itliel.l~n"ven5'~h Národ""" bank"" Slovcn.u. pre posúdenie lmeny miery rizi""
Khellla sÚ rozh<Klujú,e ,lrutocno~tí plat"': v ča"" ich oSlalllého posOOocniav porovnani
s aklU:iln~'lIli rozhodujúcimi skuioc"",flU1li. Príslu;;nú zmenu úrokovej sadzby je Ban""
uprávnená u,iwtočnir' auwmaticky bez dodatkuv k (rverovej l.mluve. BallU predmeinú
zmenu v primeranej lehote oznámi Klienl(lvi,

101"'''''''

S.ti.

Ak I">čas plalO"'ti Úverovej unluvy dójde k l-Iívažným zmenám v ČiJtIlll>li,štruktúre alebo
situacií na medzi\'3-nkový~h lrho<:h, n;\,;1C<lkomčoho náklady Banky na lisunie depozit v
prislu~I1ej mc"" IJveru na obdohie mdp<:"'edajúce obd"biu prehodIlOlenia úldadncj sadzby v
zmysle ustanoveni Úverovej zmluvy, sú vy~~ie ako kótovaná referenčná úroková sadzba pre
prjslu~nú lnenu (6 me •• "oj Et'RlBOR), Banu je oprá\'TICnápodra vlaSlntho uváženia
menil uplatňovanú úrokovú •••dzbu tak, aby zodpovedala jej nákladom vlJlil;nulým v
sUvi,I",li , (IvemvllO zmluvO\l jednostranne llez dudatku k Úverovej zmluve. Banka zmenu
v primeranej lehote oznámi Kliem"vi.

1).,1. _'/o.lW77!tI.lt
llmla,.

o ",o,lo"'.no,,,

~"'f<

6:14

5.7,

Banka móle kedykoľvek ~"" trvania úverového wahu Klientovi ponúknuť inú lITv::nu
spósobu u!'OČenia.Tuto zmenu budú v prípa<k ,úhla.<;lJKlienta zmluvne strany riešiť formou
dodatku I<Úverovej zmluve.

~.H,

Kliem je oprímlCn5' jedenkrát 1-"kalendárny mk za JKJPlatok urten)' v Sadzobníku poplaikov
po1.iadať flJnku O prehodnolenie miery jehu rizika a s I}Ímsúvi,iace prehodnotenie urokow:j
sadzby.

1>. POI,lal"~'.

závizkov'.

pro'úi.

1>.1.

Kliem sa zaväzuje zaplaliť Banke jedt\<mlz<w)' poplatok 1.a""skytnutie Úveru. ktorý je
splalu5' naineskôr v deň podpisu Úverovej zmluvy v<lvý!ke 165.911WIt, slov'om:
i{'{ln"vlo~",ťd",i.lpiiť
eur dev'.ťd",iat,edem
centov. Banka je oprávnená vykort<1(úhradu
poplatku ink.a.lným spôsobom z učtU Klienta é ,u.: Ub,H6S900 1/5600. 7.11uéelom uhrady
poplatku je Klient povinný 1.ahelpCci( IUIocte dostatok firt<1llČnýchprostriedIrnv na úhradu
p<>p1alku.za Utelom inka\1l poplatku je Banka oprávnená za(atií účet Klienta Ul.
I164J6S9tlfll!~H) aj v prípade nedostatku p""triedknv na účte.

6.2.

Klieni sa zaväzuje zaplatiť Banke z.áVä1.kovúp"1Víziu z nečerpaného objemu Úveru
uplynutím JO. dňa odo dfl.1podpisu Úven",ej zmluvy do Dila najne,kn~ieho čerpania
(vrátane),a to vo v)'lke 0.65 '! p"'. z objemu nečerpan5'ch proslriedkov,

1>2.I.

Záväzk<>v;iprovizia je splatná me",ClIe. k prvému pracovnému dňu ka1elldämehu mesiaca.
Splálku záv.ukuvej provízie vylwná Banka inkasným 'JlÔSOOOmZ Utru Klienta uvedeného
v hode 83. Úverovej zmluvy.

Id.

Klient sa 1.aviizuje !'OČnedo 3 l .o l. platiť Banke poplatok za administráciu a rnonilUmvanie
(Iv'eN za príslutný l.alemlámy mk vu vý~~ O,S %; prí ortení vySky poplatku sa vychádza zo
zo"'atku i.,tiny (l"eru k 31.12. pred<:Mdzajilcehu ,oku.

IlA,

!:lanka je oprávnená, v ,uvi,IOSIi s ()Wľ\lVIlO zmluvou a zmluoami na liu nadválujúcimi,
'poplatniť ďa";e u1;ony a SkutOC1~)S1i
v zmy.le Sadwbníla p<>platkov,ktorý je platný v de<'1
•.ylwllania likonu alehu v deň.l<eď na'iane príslu!ná ,kutočIlOsť . PoplalOk je spiainý v' deň
vykonania úkonu alebo v deň. keď rumane príslusná ,kutočnosí ,

t>.<;,

V prípade, ak je vý~1;apoplatku v Sadwhníku poplatkov' stanovená v u!titom mzräti,
Banka Klientovi urči jeho v}'~ku, pričom mu,i dodd.a( dané rozpätie.

7.

l:hrada

7.1.

V prípade. ak v dôsledku žiadosli Klienta, purušenia Úvemw:j nn1uvy alebo inej unluvy
medzi Klienlom a Bankou zo stmny Klienta. alebo v dósledku lIneny prá,'neho predpisu
alehodl1káz.alerncj zmeny v'ykladu prá~ho
predpisu dój<k k zvý,""niu nákladov Banky
•.• uvt,loslt , úvenwým vz( ahom podľa lJverovej zmluvy,je Klient povinný takéto 1.vykné
náklady "l1r~dit' do 30 dni p<' tom, čo nlU h"la doručena pisomná ~ifikácia
lýchto
n:ikladov lU strany Banky. V súvislosti. porušením Úvemvej zml"V)', alehu inej zmluvy
nlCdzi KI,elltOm a !:Ianl<ou,ald", zmlúv na liCIOzmluvy nadväzujúce lA> SlfilJlYKlienta sa 1••
zvýknie nákladov po'ažuje aj utlr~da náklado •. za ,ktl<y preukázater né a zdol<la<lované
advokálske, poradenské, lI1alet:ké aleho iTŕ náklady a honoráre, ako aj v'ctky fmanéné alebo
iné náklady a výlla,'ky s tjm súv'isiace,

H. Sphiunie
8.1.

n;;kbdov

(Iveru, in""'-O.

zapolitanie

V príp.ade, ak dell splátky i",iny nebude pr.covným dňom, splátka iSliny Úveru bude
vykonaná v najblItii nasic-dujúei I'raCOvn)' deň.

1l.1.1 . Pt"ledna splátka i"'iny (lvcru bude vykunaná v deň Amortiz.;\cie Úveru.
8.2.
82.1.
H.3.

V prípade. ak deň splátky úroknv nebude pr~eo,'ným doom, splálka úm"",,' Úveru bu<le
vykonaná v najbhgj nasledujlici prncovný deň.
('u,ledná splátka umkov (lveN !Jude vykonaná v deň Amortiz.ácie Úveru.
Spiálky (Ivero, splátky urokov a splátky p"plalkov vykuná Banka inkasn)'m spôsobom z
OCtUKlicnta é.ú.: tl6431>S90UI/Sf>lIlI.

I>nt. _ "'16117.'0.1117.•••
1~'" o t«mi"o'."om ~,.,.

~1I4

8.3.1.

Banka je oprávoc:ná meniť ú~et. ~ez kIm)' budú realizované splátl;y Úveru, splátk.y úrokov
II splátky l'''p1allwv. Ka1dli takúto zmcflUjc Banka povinná oznámiť KIienlovi, pričom
lIllena nadobúda účin""q' rul treti deň odo dlla doručenia oznámenia o 1.mene Klientovi.
Kliem je ná.•led"" I"WinllY splátky (IveTUII 'l'látky poplatkov ,,,,-~iclaťna účet uwdcný
Bankoo. pričom kaMil platbu je povinný idell1iflkova( podľa puliaúa.v;ck Banky.

H.3.2.

KI;.,nl je povinný uhradil akýkoľvek svoj reilažný ,j.Vizllk podr II Ú,,,ruvej zmluV)' bez
akýchkor"ek zrá!ok, V pripa<Je, ak by Klient podľa právneho pn:dpisu zrážku uskutočni]
a Banka by v dóskdku lakéhOlojeho konania obdrtala oeúplnú sumu splátky. Klient je
povinný Ranke hel.odkladne d"I'[:I.1;(zrá11ru tak. ahy Banka obdržala čiastku v zmysle
Úvermej zmluvy. ISUInic sú ootknuté náruly Sanky vmiluiulé z dôvodu omeškania

Klienla.
83.3 _ V prípad<:. ie na Učil: Klienta nehude dostatoi; finallČných prostriedkov na riadnu úhradu
jeho splatných láv'älkov z Úverov'ej lmluvy. budú inkasovano! prostricdk:y použité na
zaplatenie 'fllamých záväänv Klienta v nasledovnom poradí:
,plátka poplatkov. splátka na<lkumlllovaných iJrokov Úvero. splátka istiny Úveru. splátky
sankčných platieb.
M,""

Dell Amnrtil.icie Úveru sa mM.c meni( zmysle príslu~nýeh ustanoveni Úverovej zmluvy.

1\5.

Kliem a Banb sa dohodli. te l'očas lehuly 11 mesiacov od podpisu lejm Zmluvy nie je
Klient oprávnený "ľlat;( Úver aleho jeho ča.\{ pn:dčasllC. po upl)'llUtltejto leholy Klient je
opr.hncný splali( lIver alebo jeho časť prcdč ••."", na l.áklade plsonulej žiadosti doručenej
Banke min; málne 5 pffieo\'1lýeh dní pred d"',m ['retlčasnej ",lálky. KI;.,nt je povinný uhradiť
Banke puplatok za predčasnú splátku Úvero vo výške 4 % z hodnoty predčasne splatenej
sumy.

Il.S, l . V prípade real;l.icie predčasnej splátky časti Úveru Banka primerane upmvl dátum
Amortizácie úveru lak. aby splnenie závi7.kov KIienla l.odpovedalo dohodn\llým ",látkam
Úveru podTa hodu 2.25. l.mluvy. Dátum Arl\(Jrtiz.ácieúveru písomne oznámi Banka
Klicmovi.
I'-~ .l.

7.a predčasnú ",látku sa nepovaruje 'plalen;e Úveru akbo jeho časti uskuto.;nene v kh(~e
lU dní pred termír>om Amonil.icíe dohodnulýmtoulO Úveruvoo zmluvou.

85,3.

Ak v deti predčasnej splátky nehude: mat Kliem na Učle dosIatok finančných prostriedkov.
Banka hude povaJova( žiadosť O predča,nú 'l'lálial za bezpredmetnú a splátkl.l
v S1allUVenllrl1a ani v ne,KoOOm temli'le nezrealimje.

1\,6.

Banka je oprávnená uspol<ojif ",'oje I,ohľadávky z Úverovej llnluvy. z ['lai ich prijímllných
!la účet Kliema. alebo pouliť na l.ap<>čítallielýchlo pohradávok peflatné prosniedl<y na
účtoch (pripadne vkladných kniJkách alcl><,iný<'h vkladových produl<tochl Klienta. k«Jre nlU
vedie alel>o bu<le vie,ť puča.s trvania lJverovej lmluvy a to bel ohradu na splatoos(
vzájomných pohradávok. O takýchto úkot1Uehje Ban •.••povinná bezodkladne infonnova(
Klienta.

H.6.1.

K lielU oprávňuje Banku k inkasu prostriedkov lO v1.ctkých 1(1)0 Učt(t\'. ktoré mu ,'edie alebo
bude "ie,t' (I. j. Banka je oprávnená l.aťdi( Učly Klienta). Ďalej Klient oprávňuje Banku.
ahy rel-"",ovala resp. bloko\'ala finallČné prostriedky na účtoch Klienta, ktoré mu vedie
alel>o bude viesť .l<toré by muhli slúžiť na vyrovnanie jeho záväzkov vo.;i Banke. Banka
hmle prednostne hlokovat' prostriedky na účte uvedenurl1 v článl<u 8.3. Úverovej zmluvy.

H_7.

9.

Pre účely lapočílallia pohr adávok v eudl-"j n""ne sa po"žije kurz Banky devil.a _ nákup
platný v de" ,'ykonania >.apoWania.

Vyhlli""ia

9_1.

Klienta

Klient láväzne vyhlasuje. ic:

9.1.1.

,ná právnu spôsobilosf a oprávnenie u>.atvorit Úverovú lmlu'"
súvisiace s Uvcmm:

9.12.

v prípade. ak na uzatvnrenie lJverovej zmluvy polrebuje schválenie aleho súhlas
za,tupileľstva. takéto schválenie alebo súhlas mu 1>010udelené dostatocnou väč.inou hl","v
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il na plnenit" svojich l.ávu.kov z uzatvorenej Úverovej zmluvy ""rom,bujo: súhlas,
povolenie alebo vyjadrenie žiadnej tn:tej osoby:
'1.1.3.

Ul.atViir•• Úvemvú zmluvu lla vlastný účel;

'1.I.ol.

U/.atvlln.:n;c ()"erov'cj zmluvy. vykonávan;e práv ">l'lývajúcieh z Úvermej zmluv)' alebo
pln,:nie jeho l.!iviiäov vyplývajúcidl z Úverovej zmlu,'y nie je v rolf'Ore s právnymi
predpisnli;

9.1.5.

poskytnl Banke pred podpisom Úverovej Z[[~uvy komplexné úda.;e,II "'ujom finaIlČoom
SlaVe a ""utajil žiadne skutocOOSli. k10l'Čhy mali za následok. u~enie
Banky do omylu
pri J'I'suumvani žiadosli Klienta II (Jver;

'1.1A

postup pre výl>er dodávateľa na financovlIJlú im'cSliciu nie je v rozpore so l.akonom
,,"crejnom obstarávani:

'1.1.7. údaje poskylllulé Banke pred p"•.:Ipisom Úverovej zmluvy sa k murnt<ntujej podpisu
neznlenili;
'I, I.ll. illU nie je znáIDl:. že by proll nemu bolo ,,<:Ucr¥:alebo hrozilo súdne. rwllodoovské, 'J'ráVllt:
konanie, ktorého výsledok by IOOholmať negativny 'l'Jyv najeho sdlupnosf dodržať svoje
z,"-"itky vyplývajú"" z Úverovej zmluvy:
'J.I ,'J.

'l.2.

ní~ j~"''""-'u s osobitným vzťahom l<Banlu: v zmysle zákona O banUch, pričom v prípa<k
!lepra,'divosti tohto údaju sa stáva celá dltru! suma Úveru vrntane úrokov za celú dohodnutú
dubu Úveru s"lam •• ku dnu, keď "" Banka dozvedela o nepfJIvdivosli mhm údaju.
Khent sa U1"lizuje, že p,,,striedky. kt"ré hmle p"užini na U1"lalenie pohfadávol< Banky
p"dr a Úvenwej zmluvy, budú jeho vlastnieivom, alebo al tieto prostriedl<y budú
vlastnictvonl inej O'IOhy., ••vamje :;a v 1nlysle l';\ko11ao l>ankách ooov1.dať Banke pisomn)'
súhllLs tretej o,,,h~' na poul ilie jej p""triedkov na U1platenie pohľadávok Banky.

'13. Khem Banke vyhlasuje SkUIOCnOMi
v zmysle uSianovení hodu \l.l. a 9.2. vykoOilnim
akéhokoľvek úkonu na základe Úverovej zmluvy, alo aj podpisom dodatk"U k lJverovej
zmluve.
ltI, f)am~ 1'''''inno,li

Klienl.

J O.I, 1'<>Iiti,ne llhi,k)'
111.1.1.Klient sa U1väzuje ulOOznii Banke:
1(1.1.1,1.,leduval jeho finančnú situáciu vratane ,tavov na účtoch v iných bank.kh a pl'l:wrii si
učel. na ktor}' boli pouJit" pmSlriC'dky l Úveru. Na tie ~ely umom; Banke prístup
l svojej d"lumentácii a bude viei(' účtu'11!ctvo resp. Labezpcčr vedenie účto"níc1Va tak,
ahy holo motne zistiť účel. na ktorý boli p,ostriedky z Ú""ru poulit,,:
1Il.1.1 ,2. ,kd"s'a(. ti dudržias'a 'ktky právne predpisy. kl0rYch llCdodr.'.•mie by mohlo priamo
aleho ""pria"", ovplyvnil' ,,,lácan;" lIveru,
lU.l,2. KlIeni"" zaväzuje, le bude Banku pravdivo a bezodlJadne plSOntlle infonnovai o:
lO.I.2.1.zIlIC11Csidla svojho mest,kého aleb<>obecného úradu d" 30 dní odo dlla Účinnosti tejto
zmeny:
Ill.121.La\'edeni ol<Jravného retimu alebo nútenej sp'ávy voci jeho osohc: bc7.0dkladne po tom .
• lu sa O lcjlo ,lotočn""li ooZ\'edcl:
I(UL3. o rodaní ná\'thu lia začalie e1ekúcie alebo výkonu ro7.!lodnutia. ZllČatiexekúcie aleho
''Ýlonu ",zhodnutia "oči jeho o",be najne,kôr do 7 dní udo dlla ich začalia:
W.I.2.4, "",vlalí lontmly nad inými spoloénosťarni, resp. podnikmi iných spoločno"! oo 30 dni
000 d,ia ~innosti zmeny:
10,1.2.5, mej skuwčnosti, kIDrá by mohla mat' za následok ooroz.en;e splate:nia Úveru alebo
lltiIenic hodnoty ubezpečenia lJveru najneskôr 14 dní po príslu~llCj udal""li,
IO.l..l, Khem iia l-"välujc. te bude Banke l;1sielať oa adresu SlaoovenÚ p<>drap'i,lu<;n)'ch
u'tanowní Úvermcj zmJu\'y v písomnej alebo el.ktronickej (anne:

ll•• l. _ '>41.171.'11.'
t I 1,mlo'.

o toemi"o' .••• m ." ••
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10.1 ..1, l.výkaz Súvaha. ve ROPO SlOV loÚl. výkal: liskov ~ smil ue SFOV Hli. TOČnedo
30 dní od skončenia kalendárnello roka. tj. súbory vo formále dbf s názvom:
SUA l DRF. SUA2.DBF. SUP.DIlF. £SI.DBF. £S2.0RF. :lS3.DBF:
10,1.3.2. výkaz Príjmy a výdavky rolpočlU a finančnO operácie obcí a m>:pOČlovýchorganiz.kií a
prispevk~vých oll-aniz.•kií v pôsobnosli obcí. RN 1~. pl""nic rozpočtu Z.abežný rok k
31.12 .. TOČnedo JOdní od "koočenia kalendárneho ruka. tj. súbory vo formáte dbf s
nániom: PRU.D1U'. VYD,DBF. PRUPO.ORI', VYDro.DBF;
10.133.v)'kaz Finančné aklÍ'a a Finantné pasíva. BN 4"()1. TOČnedo 30 dní od sk<,nčenia
kalendáJreho roka. lj. súbory vo formáte dhf S názvom: FANA I.OBF. FAJ>4A2.DBF.
FAP4P.OBF;
lU, 1.3A.výkaz Slroklúra dlllo. RN MII. ročne do 30 dni od skončenia kalendárneho roka. lj.
súbor "O fom",le dbf SnálvOm: FAP6.DBF;
10.135. ro>:pOČlysch"álené ••.••
stupiteľslvotll. do 30 dní od schválenia v zaslopilds!ve:
H1.1jAzrneny

v schválených ro>:pOČloch.do 10 dnI od schválenia v zaslupildshe.

V pripade. ak fonna niektorého z dokumentov uvedených v bodoch 10.1 j bude
upravená Znlenou právnello predpisu aM", ,'",obecnej praxe (najmii zmenoo Ilačiv alebo
prug;ramového ,'yb~venia).lávälOk Klienta plalí aj pre dokument pn pri,lušnej úprave.
10.1 A. Klienl sa d'alej za,'uuje.le

budc Banke predlJadaŕ najej požiadanie do 30 dni:

I0.1 ,4.1.~pecifikáciu objemu pnhl'adávok a z.ávazkov podTa lemlíoov splatnosti: do tennínu
splalllOSti a po !crmíne splatnosli;
10.1 ,42.d'a1šie doklady .úvi.iace. finantnuu Siluáciou Klienla alebo so zabezpečenim Úveru.
podľa pnJiadavky Banky.
V tejlo SÍlvislO<liKliem odeľoje Ran~e až do ukončenia úverového V7.(ahu podľa tejlo
zmluvy .úhla, na overovanie v;.,,,,h'MJnoMi ním za.laných dokladov v jeho účlovnej
evidencii. ako aj u Irelieh osób a 'yulilie 10hlOoprávnenia sa ncp,wa1:uje za pnru~nje
hankového tajot1l-\lva.
10.15. Klient sa z.aväzuje. re pn dobu e~isleneie úverového v,(ahu bude cez svoje účly vedené
v Banke n:aliwva( kredilný lUk minimálne v••.k v rozsaltu zodpovedajúcom podielu Banky
na celkovom fmanelwaní Klicnta.
111.1A Klient sa zaväzuje bez súhlasu Banky IlCvypovedať zmluvu O vedení útlU uvedeného
v ~lánko 8.3. Úverovej zmluvy rocas lrvania úverového v,(ahu podľa lejlo Úverovej
,mlovy.
Ill.l, •••••
-~ali'ne, ••,.•,lty
Ifl2 .1. Klienl sa zaväzoJc. že botlc žiad~l' .uhla. l:Ian1<y:
10.2, I.1 .na prijatie akéhokorvä inéh" z.ávaä'lJ (napr. úver. pôiitka. emitovanie dlllupisov.
vyslavcllie alebo akcel'iácia zmenky) prevyf>ujúccho tia,lku prodslavujúcu 1112 '1'OOSll
dalle z prijmov pridelenej Klientuvi v pn:dchádzajúcnm kalendárnom roko;
102 1.2.Ila prevzalie záruky za posk)'lnUlic návrallICj finanč'ICj výpomoci ro ~;ilncho roZpočiU:
102.1.3. na spi"",'anie notár.;k)'ch zápi,nk ako exekutných titulov. v ktorýcll Kliem súhla,í
,exekúciou (výkonom rOlbndIlOI;aJ:
102.1 ,4.na predaj vla'lného nellnuteľného ma.ietku v hodnote vyššej ako 1112výnosu dallC
l príjmov pridelertej Kliemovi v pn.'dchádzajúcom kalendárnom roku:
Hl.2.1 5. na vloknie svojho majelku alebo jdlO t~Sli do právnickej osoby Vhodnote vy~",j ako
li 12 ,'):'no.o dallC z príj"",v pridelenej Kl ienlovi v predehádz.ajúcom kalendárnom roku:
10.2.1 ,6.na zbavenie sa z:halnej ča'ili ",'ojho majelku. pričom 1.;1zbavenie sa časti majetku sa
považuje aj dlhodobý prenájom majclku a darovanie hnulcfného majelku v hodnote
vyššej ako 1/12 v~'no,o dane l príjmov pridelenej Klientovi v priebehu
p",dchádzajúcello kalendárneho roka. pritom bez predehádzajúceho súhlasu neorobí
prislll.,ný právny úkon.
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10.1.2. Klient sa zaväzuje. te bude Bal\~lI infomIOvaľ do IO dní oo dba uskutočnenia I'rislušného
ptil.vnt:ho likonu O l.alolení pr.ivniáej osoby .

10.23. Klient sa zaväzuje.

j.c ""zriadi (priJ"ldne nerol!iri ni'tujúce)
úlo:rne právo. vecne
hremeno. predkupné pr.ivo ako vecné právo. alebo obdobnú (archu k vlastnému majetku
b.:l toho. aby vopred oel'Oskytol Banke prinajmcnkJm rovnaké z.abc:q>ečenie Úveru.

10.2.4, Kliellt sa zaväzuje. te nebude zvýhodilovať iných svojich venteT (lVpred Bankou ll.nebude
"" rocas trvania úverového vzt' ahu podra tejto zmluvy zm!l,lvne zaväzovať na zaplatenie
zmluvných pokÚ1ll. iných sankcii v neprimeranej "Ýške s porovnaním s pmlmclom

prislušoc:j l_mluvy.
l (l_2_~.K liem"" 1.a,,:imje. J.e pred l.!Icatim rokovaní s tretími s1m\<lTlÚ.ktorých predmetom má by(
"';'1TuklUraliLácia l..häzluw z Úverovej zmluvy. pn::roluje túto l-áležitos( s Rankou. Ranka
je povinná vyjadriť sa k uvedenému do 15 dni od jej prerokovania s Kliernom.
ll. 7.áhe.pd,.

11.1. 7.menka
11.1 l. Kliem vyslavl v súlalle s prhlu!inými ustanO\'eruami cikona Č. 19111950 Zb. o zmenlGlch a
kkoch \'Iasmú vista b!ankozlllenku Č. 04/0 ll/ll na rad Banky. Banka je op;,ivnellá lúto
zmenku v)'JIlniť v zm)'sle a za podmiern,k dohodnutých vo vyph'1"vacom oprávneni
určenom v Ú\'erovej zrnIu,e v prípade, ak Kliem poruM nicklorU z pefla1nýeh po\'inOO>li
vyplývajť1cu z Úverovej zmluvy, UVWcná hlanmzrnenka sa st,iva úplnou a platnou
lmenkoo at po doplneni jej chýbajť1cich ustanoveni v súlade s v>,plilovacim oprávnenim.
11.1.2. KIicm u!tuje v>,plňovacic oprávocnie nasledovne. Banka je opmvnellá doplniť jej
elij'bajúce časti najneskôr II mesiacov po dátume amortizácie v časli ult"nia,
11.1.~, l,l.ll\cnkovcj sumy. klorU je Klient beLpodmienečne povinný zaplatiť. Doplnen';! suma
ne>Jllie pfesiahnuť vj'~ku peI\afného civäzku Klienta podľa Úverovej nnluvy v ča..",
vyplnenia:
11.1.22. ôrokovej sadzby. klorou jc zmenková suma úročená. Doplnená úroková sadzba je
z1,,>dnás aktuálnou úmkovou sadzhou úročenia istin)';
11.1 .~.3.dátuJ11u. ,>dkedy je 1-Inenková suma úročená. pričom uvedeny dálllm hudc •.hodný S
diilulllom dopinenia chjbajúeicb časti zmenky;
11.1 .2.4. poOOéky Banky s udanim jej adresy. v klorej bude Klient povilUl}' splatiť zmenkovú
sumu.
11.1.3. Banko! prijíma vyploo\'acie oprávnenie !ipeciftkované Vbode 11.1.2. tejto zmluvy. Banka v
pr;pade vyplnenia chýbajilcich ustanovení zmenky K lientuvi oznámi pred predlo'.enim
zmenky na plucnie, ako bola zmenka v)'plnená. od vyploo>'aeieho oprávnenia nic je motoc
,>dstúpiť. vypm'eda( ho ani ho meniť, ?.inik platnosti tejto zmluvy neiná vpl)'v na platTlOSl:'
vyploova.:ieho oprávJ1Cnia.
11.1 ,4, Po úrlnom splneni vSetk)'ch •.'i"ä,kov Klienta vyplývajúcich z tejto 7.mlu")' je Banka
[lOvinII" blankUlmenku 'p"cifiko>'anú v bode 11.1.1. tejto zmluvy vrati( opatrenú
potvrdením II zarlateni zmluvného .ziiväzku, aleho ina~ znehodnotil'.
12. Sankcie

1~.I.I. V prípade. ak Kliem rom!i; ktorukoľvek zjeho povinnosti podľa bodu IO. tejm zmluvy a
ani ro predchádzajúcom upozornení Banky v dodatočnej Bankou stanovenej lehote
nevykoná nápf"dvu alebo takáto náprnva nic je mntná:
12.1.1 ,I.!lanka je oprávnená zvýšiť úmkovú sadzbu al do obnovenia d,>dIŽiavania povilUKlStí
Kliema v ro.päli od hodnOla 6 me>acného EURIBOR +úrokové rozpätie 2.6 % p.ll, do
hodnota l>mesacneb" ElIRJIlOR +úmkové mZ[lälie 2,78 % p.ll .• rncom zvýknie ""
ocdOlýka ustalloven; o sankčnýeb úru~och,
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12.12. V prípade. ak K liem poruAi nieklOTú z I"'ňažný<:b povinnosri vyplývajúcu Z Úverovej
zmluvy. mOZe Banka:
12.12. L vyplniť a uplatniť zmenku Klienta:
12.1 L2. Ranka je "I' •."vnená puiaduvai od Klienta rozšírenie lahezpetenia:

12.1 .2.3, urlamiť .ankc;e v zmy,le ÚVCf(wcj zmluvy.
11.1 .J. Sankcie u,-cd""" v Úverovej nnlu••.
e móle Banka uplatniť jednotlivo aj !mmulativ"".
12.1 .4, Banka je upr.ívllt<ná spoplallliť pripadné upomienky ,,,,.ielané Klientov; v zmysle
Sad1.olmika ľ"platkov, ktorý je plamý v .ldi zaslania upomienky.
12.2. Omdk.nie
112.1. Nez.aplalenä istina Úveru sa úJt:>tíaktuálnuu úrokOv()l.lsadzbou v zmysle bodu 22.4.
Úverovej unluvy a súčasne sa účtuje úrok l omdka"ia vo výške 7,0 % p.a., a to at
ki ""platenia.
1122.

.l" doby

P., dni Amurtizácie Ú.'cru aleh<! pri pol.all",-allum pn.'1.lča>nomsplatení Úveru IO Stfany'
Banky prinále1í Banl<e la včas nezaplatenú istinu Uveru úrok z ollJdkania vo výske
p("lednej platnej úroknvej sadIby v zmy~le bodu 1.2.4_ a S. Úverovej zmluvy zvýšenej
n 7,0 % p"'., a to ai dndoby jej ""platenia.

ll.:! 3. Nezaplatené úroky sa sank~ne spoplatnujú sadzbnu 20.0 % P"'., plalJ1<JUv prvý den
omeškania, a to d do doby idllaplatenia.
11.:!.4. Ranka si vyhradzuje právo meniť výsku úro~lJ z omeškania uvedenéoo v bodoch 12.2.1. a
12.2.2 .• ako aj sankčnéhn pnplalku uvedenéhn v bode 122.3. Úverovej zmluv'y V rozsahu
plalných právnych predpisov.
12.2.4.I.Ran~a o úprave výsky úro~ov z omeskania alebo sankčného poplatku KlienUl
upovedomí minimálne S pracovných dní pred účinnnSl"ou úpravy.
12.~. ľoru(cllie

nCI>eil.tnjeh

IIOH

in "'nli

LU.l. A~ Klient poruSll<lOrúkul"vek poviT1IlOSťvyplývajúcu z Úverovej zmluvy s výnimkou
riadneho alel:>ovčasnéllo splácania Úveru. alebo ak ktorékoľvek z vyhlásení Klienta v bode
'}. Úverovej nn1uvy je nepmvdivé alebo neúplné, Banka je oprávnen;\ od Klienta
potallo"af zaplatenie zmluvnej pokuty vo vS'sko: l II z nesplatenej istiny Úv'ern, minimálne
3.H.9~UJK. Tým nie je dotknuté právo Banky domáhať sa náhrady spôsobenej
s~ody v prípade, že by vllliknutá skoda prevywvala požadovanú zmluvnú pokulu.
12.4, l'rcth'H",i

'pIHln",1'

I2_~.1. Ranka je orrávncná. a lo aj !>ezpredchádzajúcehn oznámenia Klientovi. rozhodnúť
"prt:~a,"ol11 zapJmcni lo'tat~u istiny lTveru s prislušensl\'Ol11 z kloréhokoľvek
z na<ledovných d"""dn",
12.4.1.1.Kliemje,'
omdkaní so splácamm svojho pct'lamého záväzku podl"a Úverovej zmluvy
ro dohu dlMiu ako 15 dní:
12.~, 1.2. Klient ""ducJrial svoju povinnosť podľa bodu 10.1.6. alebo si ocsp\nil povinnosť podl"a
hodov IO.l.l.a 10.1.2.:
12..•.1 J. Klienl rez predchádzajúceho
iný ako dohodnutý ()t~I,

,úhla~u !lanl<y použil poskylnute pciiažllé proslriedky oa

12.~.1 ,~.b"Jo rol.hucJnuté Oprcllča,n"m uplatení lOSlltlKUistiny akthokol""ek úveru alebo
I'Miny" p,hlu.""m;{vom r<"kytnutéh" Bankou alel>u inou banKOUKlientovi na základe
iného lmluvnéh" nťahu ako je mtluvn)' vz( ah založený 1I11
základe lejlo lrvero"cj
zmlu"y:
12.4.15. nasllli1.úokolnosti, pre kloré Banka môže odstúpiť od zmlúv uzavretých s Klie010m
~ascelej
dob)' 7,;l"äl:kového vzťahu podfa lejlo Úverovej zmluvy;
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12.4,J .fI.na majetok Klienta sa začalo euk~né
konanie alebo výkon ronllxJnutia V súvislO'<ti
s pohJadávkami. ktorýd, vý~k.apresahuje IfJ 2 výnosu dane z prfjmov pridele...,j
KlienlOvi v priebehu pre<:leh:idzajúceho kalendárneho rok.:l;
12.4.1.7.Kliem vyhlási alel>o uwá.. re nie je schopný riadne a VČ<ll!
zaplatiť akýkorvek svoj
peňažný z.ávawk;
12.4.1.8. voči Kliem"vi bol uvedený

ozdravny režim alebo nútená správa;

I:!.4. 1.9. Klient bez suhlasu Banky urohí právny úk"n uvedený v bode 10.1.6. alebo 102.1.
Úverovej 1.mlllVY;
12.4.1 ,lO. ruoovorné vyhlásenie Klienta podľa bodu
~úplné:

Q. (Jverovej

zmluvy je nepravdivé alebo

12.4.1.11. naSlane l'rí('8d nel.iikollll{)sti.
12.4.2. Banka je oprávnená. po pre<:lchádzajúc"m písomnom "miimeni Klientovi. v ktorom hilde
stan"vená. dodatočllá lehota na splocnie povinnosli a Klient si svoju povillI1OSfani v tejto
dodatočne stanovenc; lchole nesplnil. prípadne inak nezabezpečil nápravu, rol.h.odnM
o predča"lOm zaplateni zostatku isliny Úveru S prísluknstvom z laorťhokohek
z rl<lsledovnýeh dôvodov:
12,4.2.1 . Klient Ik:dodr1.iava ruoov"rnú povinnosť V)'plývajúcu z bodov 10.1 J. ai lU.I j.
(Iverovej lmluvy;
12.42.2. Klient nespláca ríadne a včas iný úver alel>o pôžičku poskytlIutu tret'OUstranou:
12.423.Klieru ne<loplní Bankou požadované zabezpetenie v pripade, ak bol povinný IO
vykonať:
12.4.2.4.u KIienta dochádza k l.h."ršeniu Rizika náwatooMi Úveru;
12,4.2.5. Kliem nesplati akýkol'vek svoj z.óÍviiz.okvoči tretej osobe v lehote dlhkj ako 30 dni po
dni splatnosti.
12.4.3. V rozhodnuti Banly o pn:xlčasnej splatnosti bude uvedený deil. v ktorj alebo d" l'on'ho
ma Kliem splatil z"stalOk ;<;lin}'Ú,'eru s pri,lu",n'tv"m.
Deil uvedený v roz.hoonulI Banky
!oaaUionutic!::y 'tane oovym d~nm Amonilácie Úveru. a t{)bez dodatku k Úverovej
zmluve. V pripad~, al rol.h.odnutie Banky O pn:Jča"lej splatnosli I8l)10 deil flCun'uje.je
nim IO. pracovny deil po doručeni rozhfldnlllia o predčasnej ",Ialrl<)l;u Kliem"vi,
U. Ikorm'o"Bnie B nklamáde
13.1. Pisomllé podania adresovallé drullej 7.mluvnej strane budú považované za riadne podané a
vČa, u,kutoč"",,,,. ak budu dorote"" osobne. doporučenou poStou alel>o oficiálnou
kuríersk<lU 1'01;(00podTa OOdu 132. ÍJvemv~j zmluvy na adresy uved<:né v bode 13.4.
(I"emvcj zmluvy. ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
13.!. 7;.; d~il a h"dinu dmuCenia sa p'",a1uje:
132.1. v prípade osobného doručovania: dátum a hodina uvedená na poIvrocní o osobnom
prevzatí:
132.2. v prípade d"NČo"ania oficiálllOU kurién;loo pmtou: dátum a hodina uvedená na fIOIvrdenl
" osobnom prevzali. alebo dámm a bodina odmietnutia prevzatia preulrJ\nmá písomným
potvrdením kuriérskej pošty:
132

J. v prípade doručovania d0l"'ručel1Oll poštou' lrell kalendiimy deil nasledujuci po dni
odo,lania písomného podania.

1:\.3. nonm;clli.y uwdené v bodc 13.2. Úverovej lmluvy SUncvywátitcl'né.
13.4. P;",mné podania fire zmluvne strany budú doručované na adresy:
Klient: Obee Žitná _ Radi~a, Ohec:n~' úrad, 9~642 jjlni
Ranka: Ile~ia bank.:l SlovenSKo a.s., Ihie,do,la,

_ Radila~.

lOS

ou 2, 911 OOTrenčin

WH

7.mluvné smmy maju právo písorrme určiť inu ad""u na doručovani" pí",mnycb podani.
a to b<:zdodallu k Úverovej 1mluve. Táw zrnenajc účinná 5 pracovnyoh dni po doručeni
pisonulého oznámenia drohej zmluvnej smme.
13.5. Z dôvodu dt"tupnosti na pracovisldieh Banky sa ZJTK:nySMlwbníka poplatkov Kliemovi
oM>bitnencdoročuju.
13.6. Reklamácie. ktoré Kliem uplanluje voči výpisom z UČtUa iným písomným dokladom Banky,
musia 1»1"!Janke doručené píwnUlc. a tOv lehnle JO dni odo dha dorutenia reklamovaných
písonUIOStí. V opačnom prípade sa tiem pí"omnoo;ti povafuju za KIientom odsúl>lascr>Ó.
I." P",I.~ lll\ .••.nic i"rormádi

a ""hrana

o\ol>n:fel> útlajo.

1-'.1. Klient súhlasí. ahy Banka poskyto\'ala všctky infonnáoie týkajiice sa Ú.erovej lJI~uvy alebo
v}plyvajlke Z plnenia Úverovej zmluvy:
14.1.1. osobám, ktoré maju nárok vyplývajlki z právnych pretlpisov.
I.U .2. právnickým osoI>ám, I..lore priamo alel><>nepriamo ovládajú Banku. alebo kle",! prianlO
aleho nepriamo Banbl ovlätla.
14.1.3. extcm5'm audítorom a eXlem5'm právnym porMlcom. pod podmienkoul.<lOeZ('Cčenia
mlčanlivosti uzatvorenej v zmluvaoh ,tyrnim lJsohami, ak povinnosť mlčanlivosti
nev)"pI5'v",zo Zákona.
14.1 .4. tretim osoI>ám, kloré Vl:dúalcho budú viesť rellí>lre pmkytovaných I>ankových uverov
aleoo in5'ch hanl..ových pnJlluklov.
14.1 .5. ttetím osobám l.a účelom preverenia ek,momickej stability Klienta pod podmienkou, te
tretie osoby, ktorým sú poskytnuté infonnácie o Klientovi su viazané poV;,U10S(oU
mlčanlivostí v zmysle plamých právnych predpisov alebo na l.!ildade ul.atvorenej zmluvy
s Bankou.
142.

Kliem súhlasí. aby Banbl v súvislosti s prezentovanim výsledkov svojej čillDO!<tizverejnila
infonnáciu o tom. že je financujlkou hankou Klienta.

143.

Klient týmlO udeľuje Banke ,úhla, so spracovaním po'kytnUly~h oMllmych údajov
l""kylrJUtych do infomlačného systému Raoky na il&:ly vykonávania práv a povinností zo
nhazko\'ých vzt' ahov s h""kou a ich "l'r:ávy a na účely vykonávania marktingu a s ich
pml..)'tovanim do infomlačného systému osobäm uvooen}'lIl v bode 14.1. Úverovej nnluvy,
a to ~j v pripal1e cezhl'dJJicnélJo 10ko informácii do krajin, ktoré JlO"kyluju primeranu úroveň
ochrany v zmysle právnych predpisov.

14_~.1. Tento súhlas Kliellta je platný a neod,,<>latel'ny počas doby stanovenej právnymi pretlpismi,
najmenej v~ak do duhy plnenia účelu spracovania osobnýoh. údajov, Podmienkou odvolania
,úhla,u.ie preuká7.anie sku'očnOSli, ž,e posk)1nulé údaje boli spracované v rozpore so
zákonom <>ochrane osobných údajov Odvo!anfe súhlasu je ÍIoČinnéat vysporiadanim
vktkych pr.iv a povinností z Úverov'ej zmluvy a l(} zmlúv na 1'IuruWv'älujÍK:ich a uplynutie
lehoty po I..to!Úje !Janka alalcl>o OSOI>av zmysle I>odu 14.1. povinná v .zmysle platných.
prhn)"ch predpisova opatn:ni uchová"a( udaje O Klientovi.
IS. hhnei'n~

",t.novenia

15.1, TálO zmlu,. n.dohud. platno,l' • učinn"st' dňom p"dpisu oh<om. tmlu' ny'mi
'tranami. poki.r z plamj'oh prlÓ.s'nyohprcdpi'>O\' V}'pl~'\-'ane>knrtl d•.•1Iúlillllosti lejlO
,,,,luv~', lI"h" a n.d"h,,,I. ulin n",!' s. zm~,.l. platnj'ch pr,;"nych predpi",,',
15.2. Ús'erov" zmluv~ sa uzalvál'J do splnenia vktkých ,.áväzkov Klienta vyplj'Vajlkich
1 Úvero",,; zmluvy.
1~i3. LJverovú zmluvu je možne meoiť Jen vzostupne ocislovanjmi
jc v Úveros'cj zmluve sta!lOs'ene inak.

písollUlými dodatkami •• 1..nie

153.1. Uankaje oprávnená aj IJez píM,mllého dod.tku k tejto zmluve menif vySl..upoplatkov,
meni( • dot,íňa( droh poplatkov uvedených Ú.'erovej zmlu.'e. pričom aktuálnu "Ý,ku
~ druh popl~lk"v "známi Klientovi lNerejnenlm novélJo Sadzobníka poplatkov na svojcj
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imernelovej stránke 3 vo svojich p,",v;idzkový"h priestoroch. alebo písomn}-m omámením
laslaným Kliemov;. Úprava konkrétneho poplatku v tejto Úven,vej =Iuve mi prednosť
pred ÚPTlI\IOO
vykonanou Sadzobníkom I'''plalkov. Poplatky sú splatné v deň v'ykonania
úkonu "kilo v den, keď "".,tare prhlu'iná ,lutoč"",f.
pokiaT (Iverovä zmluva alebo
Sadmbnik poplatkol' nesIanov; inak.
15.3.2. V prípade le P<~s trvania úverového vztahu dôjde k ")'ko","o;1I zmeny, klUrá má vJyv na
splátlový blend3.r alebo vý,ku spl~tky ,umuvellÚ na základe uSlanoveni rejto Úverovej
zmluvy. je Ban1<.:lopr.lvncná uprAvi! splátkový kalendár alebo výšku splátky na dkIa<k
písomného oznámenia Klientovi. a IOaj bez dodatku k
nnluve. V pripadol, te
nedojde k úprave splátkového kalendára alebo výšky .plátky m;\ sa za IO, te WS!alok Úveru
prevy;;ujúci výšk.u _"arxlVených ,plátok je splatný najneskôr v deň Amortizácie Úveru.

live",,,,,;

1533. Ak sa niekl"rt ustaoo""nia Úverovej tmluvy stanú ocplatnými alebo neúčinnými, zmluvlll!
sll';ln}' sa dohodli. tJ: lll'.atvoria dodatok zmluvy. v ktorom takélO ustanovenia rulhrac.lia
us.lanoveniami. kl",,, budú l.<><lr<Aedafobsahu a účelu neplatných alebo neúčinn5'eh
ustanoveni.
l 5,~. 7.mluvné ,;trany sa dohodli, te Banka je llf'rävnená posrúriť tretej osobe svoju pohr adávku,
,iej časť alebo iné právo vyplývajúce z tejlo úverovej tmluvy. Zmluvlll! strany sa z..ároveil
doh,x11i, te Banka je llf'lávnená sprisiUrniť údaje predstavujúce bankové tajomstvo v zmysle
prislu~l1ýeh "stanoveni zákona Č. 48312001 Z.z. o bank.kh osobe/osobám. na ktoré hodlá
previesť !prevedie svnju pohľadávku,jej časť aleho iné plávo vyplývajúce z t<:jto ú,'eruvej
zmluv'y.
155. K liem Po{vrdzuje,lc uzatvára Úverovú zmluvu na vlastný účet a že uskutočnil vlastné
<>hodflOleniea posúdenie s ohľadom na ekonomické výhrady a riziU final\C(lvania s
využilím úrokovej sadzby na zálJade tejtu Úverovej tmluvy a je uzrozumený s možnosťou
úrravy timkovej ~zhy v zmysle podmieook tejlo Úverovej zmluvy ako aj s prípadnými
rizikami financo,'ania. využilím úrok(}Vej~zby na základe lejto Úverovej zmluvy.
15h. Práv'ne pomery v Úverovej zmluve výslm'J1e neupravené, sa spravujú prísl~nými
uSlaooveniami práVIlCOOporiadku Slovenskej republiky. predov~ttým Obchodn)'m
zákonníkom.
15.7. Zmluvné strany po rreCílani Úverovej zmluvy konšl>Itujú. t~,)'jadruje ich .kutočnú
a slobo<lnú vôru. nie sú im známe okolnosti. ktore by ju robili neplalllou a na znal s-rihlasu
prip;ijajti I"><lrisyosOh "I',ávnenýcll blllat v iclt mene.
15.11. (Jverová l:mluva je ')'itolrlVená v troch originálnych exemplároch.
dva a Klient jcdcn rov",,!,is,

l

borých Banka ohdrtí

15.9. Klicnl vyhlasujc, že pri uLlIl\'Maní tejlo zmluvy mu Banka posIlylIa infomlácie podl'a ~ 37
llIJs. 2 cikoM" bankách v platnt,m znení, a Že obdrtal písomnú informáciu o poplatkoch
súvisiacich s tOUIOzmluvou. kto,á tvorí súčasť tejto zmluvy.

t..,::0.'.~.~.2.'.'J.,t:.
..

15 IO KIient ')'hla'uje. ~J:
mhlll lejlo rozhodcovskej nnlu')'. podl'a borej
vl1jomné spory, ktJre by medzi zmluvn5'mi ,mUlami vznilJi v súvi,l",li s 1•.•••10ltnlu,'ou.je
príslu,nj prejednať a mzltodnúť s konečnou platnosť lIUv roz:hodcovskom konani Stály
rolhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie tďalej len .rozhodcovský stiď), pričom v
prípade prijatia ná",ltu tejlO rom,><lco,",kej zmluvy. si je Klient vedomý, k:
•

nJlhoocovské kunanie sa Lačína na zálJade podania hloby na adresu .ídla súdu. čO
'lJÓ'iOhuje. tJ: nemoloo v tej iSlej veci konať a rozhodovať na súde alelx> pred in)'m
rozlIOllcovsk}-m ,ooum.

•

konanie má neverejný a písornný charakte'.

•

rozhodcovský mL'iUdnk jc knne.:ným rolhodnutim, borý ma po nadobudnuti
právorlaln"sli rovnaké účinl)' ako plávoplatný mzsudok ".~cnélto
súdu.

V prípade uzavretia vy,~ie u\'eder",j rozh,,<kovsl<ej zmluvy sa zmluvne many zámve~
dohlllJli. te ruz.,udok rozhudcovského súdu hude z..áväznýpre zmluvné strany. tJ: V
stanovených lchOl:ích splnia v~tly povinnosti ulokné v rozhodcm'skom mL'udku. klorý nie
je 1l1<'Žnezl\l~iť z di>vodov ako pri ohtlOve konania podl'a osobilného zákona.

n".l. - q~l>I71!OJl
l lmtu •.• o ".mioo,non, "\rr<

ll.ll4

Tum uS/all"venic sa l>I:<!llI)'kaprha Klicma. I<lOrýje spOlrebiler om. domiiha( sa svoj ich práv
aj na .šcoo.-cnum súde. s čím je Banka uzrozumená. PnkiaT Klienl návrh roiliodoov,kcj
zmluvy ""prijima. vzájomné 'P"'Y, klllrt b~ medzi zmluvnými s1ra,,",mi v budÚCllOSlivznikli
v sUvi,lusli ,1<lUIOzn~uv(lu. jc príslušný prejedfla( a rw.hodllÚ-t vkobecný ..ud.

V Trcn~jn" d1\:l 2M.n.l.2011

V Tr.ntíoe dlla 28.03.2011

Hnía banka Slown,"'o a.'.
MCIIOa prielvi,ko:
Ing. Du!.an Ma~el<
Funkcia:
riadileI' regionálneho

Ol"", jjlOlí. Radib
Mcoo a priezvisluJ:

Ing. Rudolf BOlka

Funkcia:

Slaro'la Qhce

Men" a p""zvi,ko;
f'u"káa:
Pudpi':

/=:r
/~l~"
)ng. Roman BellČík. CSc.

Pečiatka:

I'e~ialka:

14114

