
Zmluva o termínovanom úvere č. 198/2011/UZ 

Zmluva o termínovanom úvere č. 198/2011/UZ 

(ďalej len zmluva o úvere) uzavretá medzi stranami: 

Mesto Rajec, IČO: 00321575, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec (ďalej len Dlžník) a 

Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy I, 829 90 Bratislava, zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka č . : 3411B (ďalej len Veriteľ) . 

(a) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o úvere sú všetky jej prílohy, vrátane prílohy Všeobecné 
obchodné podmienky pre úvery, 

(b) každý odkaz na zmluvu o úvere znamená odkaz na samotný text článkov 1 až 6 nižšie ako aj na všetky 
prílohy zmluvy o úvere, 

(c) pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, výrazy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú význam, 
ktorý je im priradený v prílohe Všeobecné obchodné podmienky pre úvery, a 

(d) v prípade rozporu medzi ustanoveniami článkov l až 6 nižšie a prílohami zmluvy o úvere (vrátane 
prílohy Všeobecné obchodné podmienky pre úvery) je rozhodujúce to, čo je uvedené v ustanoveniach 
článkov I až 6 nižšie a pre prípad rozporu medzi prílohou Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a 
ostatnými prílohami tejto zmluvy o úvere je rozhodujúce to, čo je uvedené v ostatných prílohách tejto 
zmluvy o úvere . 

1. ÚVER 

Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o úvere peňažné 

prostriedky: 

(a) 
(b) 

2. 

2.1 

do celkovej výšky úveru a v dohodnutej mene: se'" - EUR, 
za účelom financovania časti oprávnených vyaavkov v súvislosti s projektom kód ITMS Č . 

24130120066 "Čisté mesto" (d'alej len Projekt), Miesto realizácie projektu: Rajec, číslo výzvy: OPŽP
P03-09-3, na realizáciu ktorého Dlžník uzavrel s Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len 
Poskytovateľ) dňa 31.5 .2010 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) 
číslo 008/3.1MP/20l0 (d'alej len Zmluva o NFP) v rámci Operačného programu Životné prostredie, 
spolufinancovaný ERDF, Prioritná os: 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov 
zmeny klímy, Operačný cieľ : 3.1 Ochrana ovzdušia. 

POSKYTNUTIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV 

Verite!' sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na základe Dlžníkovej oprávnene 
podanej a riadne vyplnenej žiadosti za podmienky, že v deň, ktorým je datovaná žiadosť ako aj v Deň 
poskytnutia: 

(a) všetky vyhlásenia Dlžníka pod!'a tejto zmluvy o úvere a podl'a všetkých ostatných 
dokumentov súvisiacich s ňou alebo Dlžníkom predložených sú správne a pravdivé, a 

(b) nenastal a ani nepretrváva Prípad porušenia zmluvy. 

Žiadosť o poskytnutie peňažných prostriedkov musí byt' v dohodnutej forme a po doručení Veriteľovi 
je neodvolateľná. 

2.2 Dlžník nemôže požiadať Verite!'a o poskytnutie peňažných prostriedkov: 

(a) ak by požadovaný Deň poskytnutia mal nastať neskôr než 31.07.2011; 
(b) neskôr než v druhý pracovný deň pred požadovaným Dňom poskytnutia s výnimkou prípadu, 

ak Veriteľ písomne akceptuje aj neskorší deň; 
(c) kým nezaplatil odplatu za dojednanie záväzku poskytnúť peňažné prostriedky, pokiaľ je 

povinný takúto odplatu zaplatiť; 

(d) pred tým, než mu Veriteľ písomne potvrdil, že mu boli doručené všetky dokumentárne 
odkladacie podmienky uvedené v prílohe Odkladacie podmienky, v takej forme a s takým 
obsahom, aké sú pre Verite!'a akceptovate!'né. 

1 / 3 



Zmluva o termínovanom úvere č. 198/2011/UZ 

Dlžník nemôže požiadať Veriteľa o poskytnutie peňažných prostriedkov, ktoré už boli raz splatené z 
akéhokoľvek dôvodu. 

3. VRÁTENIE POSKYTNUTÝCH PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV 

Dlžník sa zaväzuje vrátiť všetky poskytnuté peňažné prostriedky spôsobom stanoveným v prílohe Špecifické 
podmienky úveru. 

4. ÚROK 

Dlžník sa zaväzuje Veriteľovi platiť z poskytnutých peňažných prostriedkov ÚTok vo výške podľa úrokovej 
sadzby stanovenej v prílohe Špecifické podmienky úveru. Dlžník sa zaväzuje platiť Veriteľovi úrok z 
nesplatenej čiastky poskytnutých peňažných prostriedkov mesačne, vždy v posledný deň kalendárneho mesiaca. 
Posledná splátka ÚTokov je splatná v deň splatnosti najneskoršie splatnej čiastky poskytnutých peňažných 
prostriedkov. 

5. VYHLÁSENIA A ZÁVÄZKY 

5.1 Dlžník potvrdzuje Veriteľovi, že: 

(a) každé z vyhlásení Dlžníka uvedených v tejto zmluve o úvere a iných dokumentoch súvisiacich 
s ňou alebo Dlžníkom predložených je pravdivé v deň uzavretia tejto zmluvy o úvere, a 

(b) každé z vyhlásení Dlžníka uvedených v tejto zmluve o úvere a iných dokumentoch súvisiacich 
s ňou alebo Dlžníkom predložených sa bude považovať za Dlžníkom pravdivo zopakované v 
deň podania každej žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov a v prvý deň každého 
kalendárneho mesiaca. 

5.2 Dlžník sa zaväzuje riadne a včas splniť všetky povinnosti, ktoré sú mu uložené touto zmluvou o úvere . 

6. PREDČASNÉ SPLATENIE 

6.1 Dlžník nemôže vypovedať poskytnutie úveru. 

6.2 Ak nastane ktorákoľvek zo skutočností nazvaných v tejto zmluve o úvere ako Prípad porušenia 
zmluvy, bez ohľadu na to, či jej vznik mohli Dlžník alebo iná osoba ovplyvniť, kým táto skutočnosť 
pretrváva, Veriteľ je oprávnený písomne: 

Prílohy: 

(a) vypovedať poskytnutie úveru, a/alebo 
(b) vyzvať Dlžníka, aby všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa tejto zmluvy o úvere alebo ich časť 

určenú Veriteľom, splatil namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti v čase určenom 
Veriteľom, čo sa Dlžník zaväzuje splniť. 

1. - Všeobecné obchodné podmienky pre úvery 
2. - Odkladacie podmienky 
3. - Vzor žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov 
4. - Špecifické podmienky úveru 
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Dlžník: 

Dňa: ..... o/.-. ..... :.~ ... : .. ?::-() ·-11 

Obchodné meno/Názov: Mest0(t1Raj ec ,. i ' -', 

O~ .. 

Meno: Ing. Ján Rybárik 0-;." I 
Funkcia/Oprávnenie: primátor I ' • 

. -h tJ' l > / 
Podpis: \I ~ \ ~.. \' __ / I .......... ..... í .... · ,:{:;. . . ......-) 

... 'o" 
".. .. \ ;"i 

..... ; 

Veriteľ: 

Dila: .... 1..~ .. ~ .. : .. ?-:.~",1 , --... 
M/yl., .. ..,f 

Všeobecná úverová hnka, a.s. 'l:?990 b.. ""'25 
)(1011)6 

Meno: In~ r _ vndroušková 

Funkcia/l .. avnenie: manažér klientskych vzťahov senior pobočky Žilina, Firemné obchodné centrum Žilina na 

tikl,d, Plnomo,'l' zo p" '3.01.2011 

:'~~SIng M,,,,- .. ;f. 
Funkcia/Oprá .ie: manažér klientskych vzt'ahov senior pobočky Žilina, Firemné obchodné centrum Žilina na 

základe plnomocenstva zo ~~a 03.01.20 II 

Podpis /"vl!AJlu 
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Príloha 

Odkladacie podmienky 

A. Dlžník 

1. Písomné potvrdenie vystavené a podpísané hlavným kontrolórom Dlžníka podľa ustanovenia § 17 ods. 
9 zákona Č. 583/2004 Z.z., ktoré potvrdzuje dodržanie všetkých podmienok na prijatie návratných 
zdrojov financovania Dlžníkom. 

2. Originál:imluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam z účtu uzavretej medzi Veriteľom a 
Dlžníkom, riadne podpísanej jej zmluvnými stranami, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre 
Veriteľa. ,, ' ohľadom pohľadávok z nasledovného účtu/účtov Dlžníka osobitný bežný účet číslo 
271 ro _,-"v2DD. 

3. Výpis z centrálneho notárskeho registra záložných práv preukazujúci registráciu záložného práva k 
pohľadávkam podľa predchádzajúceho bodu, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa. 

4. Originál dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a Veriteľom, riadne 
podpísanej jej zmluvnými stranami, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa. 

5. Vlastná blankozmenka vystavená Dlžníkom v súlade s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke 
podľa predchádzajúceho bodu, vo forme, počte a s obsahom akceptovateľnými pre Veritel'a. 

B. Ďalšie odkladacie podmienky 

6. Dokument, preukazujúci súhlas mestského zastupiteľstva s prijatím úveru podľa tejto zmluvy o úvere, 
najmä pokiaľ ide o výšku a účel úveru, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa. 

7. Osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení do funkcie primátora mesta/starostu obce. 

8. Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva o zložení sľubu primátora. 

9. Písomné potvrdenie Dlžníka alebo Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tejto zmluvy o 
úvere, v súlade so zákonom číslo 21112000 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo forme a s obsahom 
akceptoy~teľnými pre Veriteľa . 

10. Dokument, preukazujúci súhlas mestského zastupiteľstva so zabezpečením úveru podľa tejto zmluvy o 
úvere, vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Dlžníka a podpísania dohody o vyplňovacom práve 
k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a Veritel'om, vo forme a s obsahom akceptovatel'nými pre 
Veritel'a. 

11. Dokument, preukazujúci súhlas mestského zastupiteľstva so zabezpečením úveru podľa tejto zmluvy o 
úvere vo forme zriadenia záložného práva k pohľadávkam z osobitného účtu ako je uvedené v tejto 
prílohe Odkladacie podmienky v bode 3.vyššie, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veritel'a. 
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" 

Príloha 

Špecifické podmienky úveru 

l. POSKYTNUTIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (článok 2 zmluvy o úvere) 

Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že za predpokladu splnenia všetkých podmienok uvedených v zmluve o 
úvere budú peňažné prostriedky poskytnuté nasledujúcim spôsobom: 

Veriteľ poskytne peňažné prostriedky postupne, na viackrát a to v súlade so žiadosťou Dlžníka na 
Osobitný bežný účet, z ktorého sa úhrady faktúr dodávateľom Projektu budú realizovať na základe 
predložených príslušných faktúr, ako aj príkazu na úhradu podpísaného v zmysle podpisového vzoru k 
Osobitnému účtu osobou oprávnenou/splnomocnenou konať v mene Dlžníka a príslušného zodpovedného 
zamestnanca Veriteľa; na úhradu 100 % hodnoty faktúry dodávateľom Dlžník vloží 5,0 % z hodnoty 
faktúry na Osobitný účet, zostávajúca časť bude poukázaná z úverového účtu na Osobitný účet t. j. v 
sume 95,0 % hodnoty faktúry, peňažné prostriedky z Osobitného bežného účtu Verite!' poukáže v 
prospech účtu dodávateľa. 

2. VRÁTENIE POSKYTNUTÝCH PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (článok 3 zmluvy o úvere) 

2.1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že peňažné prostriedky budú vrátené nasledujúcim spôsobom: 

Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že poskytnuté peňažné prostriedky vráti Dlžník v dohodnutej mene naraz 
alebo v splátkach, vždy splátkou v takej výške a splatnou v ten deň, ako mu bude suma alebo časť sumy 
NFP (nie však suma zálohy na NFP) pripísaná na Osobitný bežný účet, avšak v prípade, že suma NFP 
nebude vo výške dostatočnej na splatenie celého úveru pripísaná na Osobitný bežný účet do 29.2.2012, 
Dlžník vráti všetky poskytnuté peňažné prostriedky najneskôr 29.2.2012. 

2.2 V prípade, ak Dlžník nepožiada o poskytnutie peňažných prostriedkov až do celkovej výšky úveru, bude 
posledná hore uvedená splátka znížená o čiastku takto neposkytnutých peňažných prostriedkov. Ak bude 
čiastka takto neposkytnutých peňažných prostriedkov vyššia než výška poslednej splátky, budú znížené aj 
ďalšie hore uvedené splátky, a to o výšku rozdielu medzi výškou čiastky takto neposkytnutých peňažných 
prostriedkov a výškou poslednej splátky a v poradí od splátky s najneskoršou dobou splatnosti . 

3. ÚROK (článok 4 zmluvy o úvere) 

3.1 Verite!' a Dlžník sa dohodli , že úroková sadzba pod!'a článku 4 zmluvy o úvere bude pohyblivá, 
vypočítaná Verite!'om pre každé Úrokové obdobie ako súčet sadzby EURIBOR pre toto Úrokové obdobie 
a marže vo výške 1,5 % p.a., pričom každé Úrokové obdobie má dÍžku l mesiac. 

3.2 Dlžník týmto berie na vedomie, že aktuálna výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby vypočítaná pod!'a 
odseku 3.1 vyššie ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j . ku dňu 7.3.2011 , je 2,363 % p .a .. 
Pre odstránenie akýchko!'vek pochybností, výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby uvedená v 
predchádzajúcej vete podlieha počas trvania zmluvného vzťahu zmenám v súlade s podmienkami zmluvy 
o úvere a v závislosti od zvoleného typu úročenia a druhu úrokovej sadzby. 

4. ODPLATÍ' (článok II Všeobecných obchodných podmienok) 

4.1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli , že každú odplatu podľa článku II Všeobecných obchodných podmienok pre 
úvery, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke, je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi vo výške uvedenej 
v nasledujúcej tabuľke, a to bez oh!'adu na to, akú výšku má taká odplata stanovenú (alebo bude mať 
stanovenú v budúcnosti) v Cenníku Veriteľa: 

Odplata Výška odplaty 
"-

Odplata za dojednanie záväzku (uzatvorenie 
úverovej zmluvy) 
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Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že Dlžník nie je povinný zaplatiť Veriteľovi nasledujúce odplaty uvedené v 
Cenníku Veriteľa: 

Odplata Výška odplaty 
Odplata za rezervovanie peňažných prostriedkov 0,5 % z objemu nevyčerpaných prostriedkov 
- termínovaný úver 
Predčasné splatenie termínovaného úveru 3 % z predčasnej splátky, min. 166,00 €/245 
alebo jeho časti USD/4 500 CZK/150 GBP 

4.2 Veriteľ a Dlžník sa dohodli , že ostatné odplaty podľa článku II Všeobecných obchodných podmienok pre 
úvery, ktoré nie sú výslovne uvedené v odseku 4.l vyššie, je Dlžník povinný platiť Veriteľovi vo výškach 
stanovených v Cenníku Veriteľa. Dlžník týmto berie na vedomie, že Cenník Verjteľa platný v dei1 
uzavretia zmluvy o úvere stanovuje nasledovné výšky odplát súvisiacich so zmluvou o úvere: 

Odplata Výška odplaty 
Odplata za vedenie Dverového účtu pri :: mesačne 
úveroch poskytnutých v EUR 
Zaslanie každej upomienky o nezaplatení 16,60 €, resp. ekvivalent v mene úveru 
dlžnej sumy, resp . o neplnení akejkoľvek 
zmluvnej podmienky 

- -:; 
Zmena/doplnenie zmluvy o úvere z podnetu podľa dohody, minimálnf. 
klienta dodatkom (okrem polongácie jednej 
splátky úveru, okrem zvýšenia sumy úveru, okrem 
skrátenia konečnej splatnosti kontokorentného 
alebo revolvingového úveru a okrem predčasného 
splatenia termínovaného úveru, Profi 
úveru,Profinvest úveru, Pro fin ve st plus úveru 
alebo Profihypo úveru), ako aj zmeny v 
dokumentoch súvisiacich so zmluvou o úvere. . -
Prolongáciajednej splátky úveru z podnetu klienta 0,3 % z prolongovanej splátky, min. 1 . € 
v rámci pôvodnej splatnosti úveru. Odplataje 
splatná jednorazovo pri podpise dodatku k 
zmluve. 

-
Navýšenie objemu úveru 0,5 % z navyšovanej čiastky úveru, min. 

- ~ 
Príprava iného dokumentu z podnetu klienta --
súvisiaceho so zmluvou o úvere (napr. vzdanie sa 
záložného práva, vydanie súhlasu banky k 

O' 

podmienkam VOP a iné) 

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, všetky čiastky uvedené v tabuľke vyššie sú v nej uvedené 
výlučne pre účely poskytnutia informácie Dlžníkovi o výške odplát súvisiacich so zmluvou o úvere podľa 
aktuálne platného Cenníka Veriteľa. Dlžník týmto potvrdzuje, že žiadne ustanovenie tohto odseku 4.2 
nepredstavuje osobitnú dohodu Veriteľa a Dlžníka o stanovení výšky ktorejkoľvek odplaty uvedenej v 
tabuľke vyššie odlišne od výšky stanovenej v Cenníku Veriteľa. Dlžník výslovne súhlasí s tým, že s 
výnimkou odplát výslovne uvedených v odseku 4.1 vyššie, každá zmena v Cenníku Veriteľa bude pre 
neho v celom rozsahu záväzná jej vyvesením v obchodných priestoroch Veritel'a, ako keby svoj súhlas s 
takou zmenou vyjadril výslovne. 

5. OPRÁVNENÉ OSOBY 

Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že ktorákoľvek z nižšie uvedených osôb môže v mene Dlžníka podpísať 
akékoľvek oznámenie alebo inú formálnu korešpondenciu (vrátane žiadosti o poskytnutie pei1ažných 
prostriedkov), a to v nižšie uvedenom rozsahu. Dlžník vyhlasuje, že nižšie uvedené podpisové VzOlY 
týchto osôb sú pravé a Veriteľ sa môže spoľahnúť na pravosť každého oznámenia a inej formálnej 
korešpondencie od Dlžníka, ktoré sa Veriteľovi budú javiť ako zjavne podpísané takouto osobou. Každá z 
dole uvedených osôb svojím podpisom potvrdzuje, že dáva Veriteľovi výslovný súhlas so sprístupnením 
informácií, ktorými sú jej meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo identifikačných dokladov 
a bydlisko, všetkým osobám v rámci skupiny/konsolidovaného celku Veriteľa zahŕňajúceho ovládajúce 

2/4 



Zmluva o termínovanom úvere č. 198/2011/UZ 

osoby a ovládané osoby, ako aj všetkým osobám v rámci skupiny/konsolidovaného celku spoločnosti 
Intesa Sanpaolo S.p.A., zahŕňajúceho jej ovládajúce osoby a ovládané osoby, to všetko bez ohľadu na to, 
či tieto osoby majú sídlo v Slovenskej republike, Európskej únii alebo v iných krajinách Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj, všetko za účelom ich spracovania a cezhraničného prenosu za účelom 
spracovaniiľ, a to až do uplynutia doby, počas ktorej je Veriteľ povinný uchovávať údaje a dokumenty 
súvisiace so zmluvou o úvere podl'a príslušných právnych predpisov. Každá z dole uvedených osôb 
vyhlasuje, že bola poučená o dobrovol'nosti tohto svojho súhlasu, ako aj o svojich zákonných právach 
dotknutej osoby, najmä o práve na požadovanie informácií o spracovaní jej osobných údajov, na odpis 
spracovávaných osobných údajov, na likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania 
a doba, na ktorú bol súhlas vydaný. V prípade, ak ktorákol'vek cieľová krajina cezhraničného prenosu 
nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, každá z dole uvedených osôb týmto potvrdzuje, 
že si je toho vedomá. Každá z dole uvedených osôb je tiež oprávnená a povinná žiadať Veriteľa o opravu 
nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, ktorých sa súhlas týka. 

Meno Rod.č./Dát.nar. .Rozsah oprávnenia 
Ing. Ján Rybárik primátor I amostatne 

V prípade, že Bežný účet je vedený u Verite!'a, sa Veriteľ a Dlžník dohodli, že žiadosť J p~Skytnutie 
peňažných prostriedkov je oprávnená za Dlžníka podpísať aj ktorákol'vek z osôb, ktorá]e oprávnená 
nakladať s peňažnými prostriedkami na Bežnom účte vedenom u Verite!'a (disponent oprávnený 
disponovať Bežným účtom) v čase, kedy je žiadosť o poskytnutie peňažných prostriedkov doručená 
Verite!'ovi, a to za rovnakých podmienok, ako takáto osoba disponuje Bežným účtom vedeným u 
Verite!'a, najmä pokia!' ide o výšku sumy a samostatnosť disponovania. 

6. ZMENA A DOPLNENIE VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK 

6.1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že: 

(a) vyhtásenia uvedené v ustanoveniach článku 7 odseky (a), (g) a (i) Všeobecných obchodných 
podmienok pre úvery poskytuje Dlžník aj za každú zo svojich Ovládaných osôb. 

(b) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby aj každá jeho Ovládaná osoba riadne a včas plnila povinnosti 
uvedené v ustanoveniach článku 8.2 odseky (b) až (e) a (h) a článku 9 odseky (b) až (g) a (i) 
Všeobecných obchodných podmienok pre úvery. 

(c) Prípadom porušenia zmluvy podľa článku 10 odseky (e) až (k) a (p) Všeobecných obchodných 
podmienok pre úvery je aj skutočnosť, ktorá sa vyskytne u ktorejkoľvek Ovládanej osoby Dlžníka. 

6.2 Vyššie uvedené zmeny sa vzťahujú výlučne na zmluvu o úvere a nemajú vplyv na žiaden iný zmluvný 
vzťah medzi Veriteľom a Dlžníkom. 

7. ĎALŠIE OSOBITNE DOHODNUTÉ PODMIENKY 

7.1 Ako svoj Bežný účet Dlžník určuje pre účely tejto zmluvy o úvere účet číslo : 2. - . ..... " /(Y}{\f\ 

7.2 Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby na výplatu sumy NFP, z ktorej má byť splatený úver podľa tejto 
zmluvy, bol použitý osobitný bežný účet Dlžníka vedený Veriteľom, ktorého číslo je. , a 
ktorým bude Dlžník disponovať len so súhlasom Veriteľa (ďalej len Osobitný bežný účet). 

7.3 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že v článku 16. Všeobecných obchodných podmienok pre úvery sa text pod 
písm. (b) vypúšťa a nahrádza sa nasledovne: "V prípade, že Dlžník má vedený Bežný účet u Veriteľa, 
Dlžník na tomto svojom Bežnom účte v čase splatnosti akejkoľvek čiastky odplaty, úroku alebo iného 
príslušensn:~ podľa zmluvy o úvere, zabezpečí dostatok peňažných prostriedkov na to, aby Veriteľ mohol 
vykonať ~počítanie, v takomto prípade Veriteľ započítanie vykoná, pričom tak môže urobiť najskôr v 
deň splatnosti príslušnej čiastky; tým však nie je dotknuté právo Veriteľa domáhať sa zaplatenia dlžnej 
čiastky akýmkoľvek iným spôsobom. Dlžník sa tiež súčasne zaväzuje zabezpečiť, aby najeho Osobitnom 
bežnom účte, vedenom u Veriteľa (ako je Osobitný bežný účet definovaný v prílohe Špecifické 
podmienky úveru) v čase splatnosti istiny podľa zmluvy o úvere, bol dostatok peňažných prostriedkov na 
to, aby Veriteľ mohol vykonať započítanie, v takomto prípade Veriteľ započítanie vykoná, pričom tak 
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môže urobiť najskôr v deň splatnosti príslušnej čiastky istiny; tým však nie je dotknuté právo Veriteľa 
domáhať sa zaplatenia dlžnej čiastky istiny akýmkoľvek iným spôsobom." 

7.4 Dlžník je povinný predložiť Riadiacemu orgánu alalebo osobe určenej Riadiacim orgánom originál alebo 
úradne osvedčenú kópiu tejto zmluvy o úvere do l O pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy o úvere, pričom táto povinnosť sa týka aj každého dodatku k zmluve o úvere ' 

7,5 Dlžník dáva Veriteľovi výslovný súhlas s tým, aby akékoľvek informácie tvoriace predmet bankového 
tajomstva, ktoré sa týkajú Dlžníka a tejto zmluvy o úvere (vrátane kópie tejto zmluvy o úvere a každého s 
ňou súvisiaceho dokumentu) alebo ktoré sa týkajú iných zmlúv, ktoré Veriteľ a Dlžník v súvislosti s touto 
zmluvou o úvere a v súvislosti s Projektom uzavrú, Veriteľ poskytol Riadiacemu orgánu alalebo osobe 
určenej Riadiacim orgánom. 

7 .6 Zmluvné strany sa dohodli, že Prípadom porusema zmluvy je aj skutočnosť, že v právoplatnom 
rozhodnutí príslušného finančného úradu kontroly je určené, že Dlžník ako prijímateľ NFP porušil 
finančnú disciplínu v zmysle platných právnych predpisov, 

7,7 Zmluvné strany sa dohodli, že Prípadom porušenia zmluvy je aj skutočnosť, že NFP je Dlžníkovi krátený 
tak, že to podľa názoru Veriteľa ohrozuje návratnosť úveru poskytovaného podľa tejto zmluvy o úvere. 

7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Prípadom porušenia zmluvy je aj skutočnosť, že Dlžník poruší Zmluvu o 
NFP, prípadne ak Dlžník vykoná zmeny v Projekte v rozpore so Zmluvou o NFP. 

7.9 Dlžník sa zaväzuje, že neuzavrie so žiadnou inou osobou ako Veriteľom takú zmluvu o úvere, ktorej 
predmetom je poskytnutie peňažných prostriedkov Dlžníkovi, na vrátenie ktorých majú byť použité 
prostriedky NFP a súčasne Dlžník vyhlasuje, že takúto zmluvu o úvere nemá uzavretú. 

7.10 Dlžník sa zaväzuje, že bude bez zbytočného odkladu informovať Veriteľa o každej zmene v Projekte a v 
Zmluve o NFP, pričom bez zbytočného odkladu po uzavretí každého Dodatku k Zmluve o NFP doručí 
Veriteľovi kópiu každého takého Dodatku, Dlžník sa zaväzuje, že predloží Veriteľovi·.najeho požiadanie 
dokumentáciu, súvisiacu s Projektom a so Zmluvou o NFP. 

7,11 Dlžník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu bude informovať Veriteľa o tom, že NFP mu nebude 
vyplatený vo výške, uvedenej v Zmluve o NFP, 

7,12 Dlžník sa zaväzuje, že kópiu každej podanej v žiadosti o platbu NFP spolu s dôkazom o jej doručení na 
Mžp SR predloží Veriteľovi bez zbytočného odkladu, pričom v žiadosti vždy uvedie ako účet, na ktorý 
má byť suma NFP vyplatená, 
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Príloha 

Vzor žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov 

Príjemca : Všeobecná úverová banka, a.s. 
Mlynské nivy 1 
829 90 Bratislava 
IČO: 31320155 
pobočka: ... ... . ... . ..... ... . ... . . 
do rúk: .. .. .... .. .. . ....... .. .... . 

,i Dňa: •• • o o •• • " ,l . .. 

Žiadosť na základe zmluvy o úvere č .. .. .. .. . . zo dňa ........ ... .. (ďalej len Zmluva o úvere) 

Výrazy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je im priradený v Zmluve o úvere. Ako 
Dlžník týmto žiadam o poskytnutie peňažných prostriedkov na základe Zmluvy o úvere za nasledujúcich 

podmienok: 

Deň poskytnutia : 
Suma v dohodnutej mene : 
Platobné inštrukcie: 

Vyhlasujem, že: 

(a) každá podmienka vyžadovaná Zmluvou o úvere na predloženie tejto žiadosti je splnená, 

(b) všetky vyhlásenia Dlžníka podľa Zmluvy o úvere a podľa všetkých ostatných dokumentov súvisiacich 
s ňou alebo Dlžníkom predložených sú správne a pravdivé, a 

(c) nenastal ani nepretrváva Prípad porušenia zmluvy. 

Táto žiadosť je neodvolateľná . 
. / 

.' 

[DLŽNÍK] 
v zastúpení: 

Meno: 
Funkcia: 

Potvrdzujem príjem tejto žiadosti. 

Všeobecná úverová banka, a.s. 
v zastúpení: 

Meno: 
Funkcia: 

I 
o 
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