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ZUniCredit Bank
ZMLUVA o úvere

čísIo:000673/coRP/2021

zMLwNE sTRÁrvy

I.

1.í. UniGredit Bank Gzech Republic and Slovakia as., Žebtavská 1525t1,140 92 Praha 4 - Michle, Česká
republika, lČ: &ĺ9 48242, zapĺsaná vobchodnom registri vedenom Mestshým súdom vPrahe pod sp. značkou B
3608,
organizačná zloŽka
UnicleditBank Czech RepubIic and Slovakia, a.s., pobočkazahraničnejbanky, Šancová 1/A,813 33 Bratislava,
Slovenská republika, lČo ll251 336, zapísaná vobchodnom registri vedenom okresným sÚdom Bratislava l,
oddiel: Po, vloŽka čĺslo:2310/B (d'alej len ,,banka'')
obchodne miesto banky: J1[avná5599/3B*DunajskaS1rďa
PSc1929 01
č,.lel': +421 31
fax: +421 31 5905520

.-.-'

5905523

a

ĺ.2. KLIENT

Názov:
Sídlo:

Mesto Šaľa

Nám. Sv. Trojice
oo 306 185

lČo:

Podl'a:

7

,927 15 Šal'a1

zoznamu obcĺ (nariadenie vlády SR č.258/1996 Z. z.; lČo na základe potvrdenia
o pridelení identifikačného čĺslavydaného Statistichým únadom SR, zapísaný v registri
organizácií vedenom ŠatistickymÚradom SR),

V mene ktorého koná: Mgľ. Jozef Belichý' primátoľ, rodné číslo:670319/7039
Udaje pre doručovanie a komunikáciu: Nám' Sv. Trojĺce 7,
II.

Šaľa

PSČ:927 15

UVODNE USTANOVENIA A PREDMET ANLUW

2.í. Banka sazaväzuje, Že za podmienok dojednaných vtejto zmluve o úvere (ďalej len ,,táto zmluva") dočasne
poskytne v prospech klienta peňaŽné prostriedý (úver) v dojednanej uýške a klient sa zaväzuje pouŽiť úver na

dohodnutý Účr.l a za dojednaných podmienok poskyttuté peňaŽné prostriedky (istina Úveru) vrátiť, zaplatiť úroky a
dojednané odplaý (poplatky) a náhrady, poskytnÚť potrebnú sÚčinnosť a splniť sÚvisiacr- záväzky podľa tejto zmluvy.
2.2.Tálo zmluva sa uzafuára na základe Žiadosti klienta zo dňa: 05.11.2021. Klientýmto vyhlasuje aberie na
vedomie, Že vzhlädom na skutočnosť' Že zdrojom financovania oprávnených v'ýdavkov (ako sÚ definované v ods.
2'4.4. teito zmluvy) bude poprĺ úvere poskytrutom klientrcvi na základe tejto zmluvy aj príspevok (ako je definovaný
v ods. 2'4.3. tejto zmluvy niŽšie), existuje Zmluva o spolupráci a spoločnom posfupe medzi bankou a orgánmi
zastupujúcimi Slovenskú republiku uzavĺetá medzi bankou a Ministerstvom Živohého prostredia SR a Unadom
vládneho auditu (d'alej len
o spoIočnom posfupe"), v zmysle Korejje banka od klienta povinná poŽadovať
',ZmIuva
splnenie niektoých povinností uvedených v tejto zmluve a banka pri ýkone ÁloŽneho práva a/alebo posÚpení
pohľadávky podl'a tejto zmluvy postupuje v sÚlade s podmienkamiZmluvy o spoločnom postupe.

2.3.Zákhdné
2.3.1.
2.3.2.

uveru

Výška a mena Úveru (číslom,mena V skratke): =370 000,- EUR; slovom: =tristosedemdesĺattisíc eur
(dojednaná v'ýška úveru).

Účelom pouŽitia Úveru je financovanie obstarania dlhodobého majetku' a to zmeny hotovej stavby (dälej

aj len ,,projektovaná invest'cia") podľa určenia v základných Údajoch
investície v bode 2.4.tej|o zmluvy.

o obstaraní projektovanej

2.3.3.

obdobie čepania: pnný deň' kedy moäo čerpaťúver je Pracovný deň po uzavretí tejto zmluvy a

2.3.4.

Deň splatnosti istiny Úveru je 30.06.2022

2.3.5.

Uroková sadáa na určenie rnýšky úrokov sa určuje na jednotlivé za sebou nepretŽĺte nasledujÚce
oceňovacie obdobia v dlŽke jeden (1) mesiac sÚčtom rďerenčnej sadzby EUR|BoR s lehotou splatnosti
jeden (1) mesiac (1M EUR|BOR)a maže 0'06 % p. a'
Banke patrí počiatočnýpoplatok za prevzatie záväzku poskytnúťúver, splatný jednorazovo vo výške
=150.- EUR.

2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.

posledný deň, kedy moŽno čerpaťúver' je 20.06.2022 (dátum posledného čerpania Úveru).

Banke patrí poplatok z nečerpanej sumy úveru vo výške 0,00 % p' a.
Určeným úótom je beŽný Účet klienta vedený bankou pod medzinárodným bankovým čĺslomúčfu(|BAN):

SK48 1111 0000 00662784 9005v mene EUR.

PriráŽka pre určenie sadzby Úrokov z omeškania je: 10,00

%o

p. a.
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2'4'Základné údaje o obstaranĺ projekbvanej investície 1Úaap o projekte):
2.4.í. Projektovanou investíciou je zmena hotovej stavby (rekonštrukcia a modernizácia, stavebná Úprava, prístavba)
vo vlastnÍctve klienta v katastrálnom Území Šal'a,obec Šaľa,okres Šal'a,evidovanej na liste vlastníctva č. 1, na
pozemku parcelné číslo2752ĺ2 sÚpisné čís|o955, popis stavby KultÚmy dom (d'alejaj len
'hotová stavba"), tak ako
je alebo bude na jej uskutočnenie vydané stavebné povolenie príslušnýmstavebným
Úradom (dälej aj len

,,projektovaná stavba").
2.4.2. Klient nadobudne projektovanú stavbu s príslušensVomako vlastník hotovej stavby a ako objednávatel'na
základe zmlÚv s viaceýmizhotovitel'mialebo inýmidodávatel'mi (d'alejajlen ,,dodávatel'projektovanej investície").
2.4.3. Klient vyhlasuje, Že obstaranie projektovanej investície spĺňa podmienky projektu spôsobilého na financovanie
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu formou nenávratného finančného
príspevku z operačnéhoprogramu Kvalita Životného prostredia, projekt s názvom ,,ZniŽene energetickej
náročnosti budovy Kultúrneho domu Šal'a"(d'alej aj len ,,prĺspevok" alebo
na základe zmluvy
',podpora"),
o poskyhutí nenávratného finančného príspevku medzi klientom ako prl.1ímatel'om a poskytovatel'om podpory, ktoým
je MinistersVo Živohého prostredia SR, Koré zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentÚra, Bajkalská 27,
827 99 Bratislava 27 ,I4orá bola uzavretá medzi agentÚrou a klientom dňa 12.11 '2019 pod č' KZP-PO4-SC431-201 719lK628 wzaenĹjej neskoršch dodatkov (dalej aj len ,,zmluva o prĺspevku)'na-áklade Žiadostĺ onenávratný

finančný príspevok, ktorÚ podal klient ako Žiadatel' (d'alej

aj len ',žiadost' o príspevok") v súvislosti so

zverejnenou v1izvou poskytovatelä na predkladanie Žiadostí o príspevok v rámci uvedeného operačného programu
(ďalej aj len ,,vtfzva poskytovabľa").

(í)ProjektovanáinvestĺciajebliŽšieurčenávzmluveoprĺspevku,vdojednaniachopredmeteaúčelezmluvyavjej

prĺlohe alebo prílohách ako predmet podpory vrátane rozpočtu (d'alej aj len
',projekt"), k čomu klient vyhlasuje, Že
projeK vyhovuje podmienkam výzĺy poskytovatel'a pre podanie Žiadosti o príspevok a pre podávanĺe Žiadostí
o plabu. Klient vyhlasuje' Že kaŽdá zmluva s dodávateľom projeKovanej investície (podl'a druhu projektovanej
investície napr. kúpna zmluva a zmluva o dodávkach na obstaranie projektovanej stavby) je alebo bude uzavretá
s osobami na to opÉvnenými a aj inak spôsobilými a v sÚlade s výzvou poskytovatel'a, so zmluvou o príspevku alebo
inak určenými podmienkami pre poskytnutie prĺspevku vrátane spôsobu uzatvárania tahýchto zmlÚv (osobitne aj
pouŽitia verejného obstaÉvania, ak sa podlä ýchto podmienok poŽaduje). Podl'a okolností môŽe banka poŽadovať
predloŽenie kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy s dodávatelbm projektovanej investície a preukázanie, Že bola uzavretá
v súlade s podmienkami pre poskytnutie príspevku, čomu sa klient zaväaje na uýzvu banky vyhovieť predloŽením
rovnopisu alebo vierohodnej kópie zmluvy alistín o pňebehu obstarávania tovarov, stavebných prác a sluŽieb
financovaných s pouŽitím príspevku podl'a podmienok pre poskytovanie príspevku.
(2) Príspevok bude poskytnutý v jednej alebo vo viaceých platbách za určitéobdobia, podl'a systému financovania
ako predfinancovanie (pred Úhradou uýdavkov) alebo ako reíundácia (náhrada skutočne vynaloŽených uýdavkov) na
základe schválenia Žiadosti klienta o platbu prĺspevku (d'alej aj len ,,Žladost' o pIatbu") predloŽenej uvedenému
poskytovatel'ovi prĺspevku alebo inej osobe, korá plnĺ úlohy podl'a predpisov o poskytovanÍ prÍspevku alebo podl'a
zmluvy o príspevku (d'alej len ,,poskytovateľ') a bude splahý na beŽný Účet klienta vedený bankou Prima banka
Slovensko, a.s. pod medzinárodným bankovým číslomúčtu(lBAN):sK09 5600 0000 0009 1157 4013 v mene EUR
(d'alej len ,,účetPrima banka").
2.4.4.Výdavkami na obstaranie projektovanej investície, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva' sú náklady na obstaranie
projeKovanej stavby V sume =1 .472.397
EUR' korá nezahrň a daň z pridanej hodnoý, z toho suma =820 868,15
'65
EUR sÚ podl'a zmluvy o príspevku výdavky opÉvnenéna príspevok (d'alej aj len ',oprávnené ýdavky").
2.4.5. Dojednáva sa, Že zdro}cm financovania opÉvnenýchrnýdavkov sú
(í ) vlastné peňaŽné prostriedky klienta v sume nie menšej ako je =41 043,41 EUR (d'alej aj len ,,vlashé zdrcje"),
(2) úverom poskytnuté peňaŽné prostriedky podla tejto zmluvy a
(3) príspevok, ktorého vtýška podl'a zmluvy o príspevku je =779 824,74 EUR, čo je95 % opÉvnených vyidavkov.
2.4.6. Ak nie je alebo ak nebude pre určitý prípad alebo pre učitÚ skupinu prípadov písomne dohodnuté inak, na
ťarchu UrčenéhoúčtumoŽno uskutočniť plaby len na Úhradu oprávnených uidavkov a na vrátenie úverom
poskytnutých peňaŽných prostriedkov a pohl'adávok banky s ým spojených; pomery strán zo zmluvy o Účte, ktoý je
Určeným Účtom, sa prednostre spravujÚ touto zmluvou.
2.5. Časťobsahu tejto zmluvy, pokiaľ nie je v nej dojednané inak, učujúobchodné podmienky banky pre Úvery
podnikatehm (d'alej len ,,obchodné podmienky"), s ktoými sa klient pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil, v tomto
rozsahu sÚhlasí s nimi, čo potvrdi| vlashým podpisom na nich a jedno ich vyhotovenie prevzal. Výrazy v tejto zmluve
uvedené s vel'lal'm začiatočnýmpísmenom majú rnýznam im priradený v obchodných podmienkach.
tII.

ČERPANIE WERU A PÚDM|ENKY čERPANIA

3.í. Banka poskytne peňaäé prostried(y

do dojednanej rnýšky Úveru v prospech klienta jednorazovo alebo postupne
po častiach (tranŽiach) v období čerpania na riadne a včas predloŽenú pĺsomnÚ Žiadosť klienta o čerpanie úveru
podľa vzoru uvedeného v pľílohe č. í tejto zmluvy (Žiadosť o čerpanie úveru). Žiadosti klienta sa predkladajÚ riadne
vyplnené, vdohodnutom čase a Vmene klienta podpÍsanéosobou (osobami) na to oprávnenou podla písomného
oprávnenia, ktorého vzor je pripojený v prílohe č. 2 k tejto zmluve alebo oprávnenými konať v jeho mene na základe
iného oprávnenia alebo iným dohodnuým spôsobom.
3.í.í.Banka poskytne poŽadované peňaŽné prostriedky len na výdavky, ktoré sú opÉvnenými vrýdavkami, ato
úhradou faktÚr, vystavených dodávatel'mi projektovanej investícĺe alebo na refundáciu úhrad tahýchto faktÚr
vykonaných z iných zdrojov, ak bolitieto Úhrady vykonané nie dávnejšie ako tri (3) mesiace pred poŽadovaným dňom
čepania, v oboch prĺpadoch bez dane z pridanej hodnoty zahrnutej do fakturovanej sumy vo ÍaktÚrach dodávatel'ov
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projektovanej investÍcie alebo podla dovozných dok|adov pri dovoze abezzadžiavanej časti faKurovanej sumy
splatnej v neskoršom čase (tzv. zádžne), ak taká je.
3.ĺ '2. Ak nie je v tejto zmluve určenéalebo so súhlasom banky v Žiadosti o čerpanie Úveru uvedené inak, úver podl'a
tejto zmluvy banka poskytne V prospech UrčenéhoÚčtu alebo v prospech iného účtuklienta v banke (platobný účet)'
pričom, ak medzi bankou a klientom nie je iná dohoda, banka Úver poskyhe len ak právo klienta nakladať
s prostriedkami na tomto Účte nie je obmedzené, s výnimkou obmedzenĺ dohodnuých s bankou; ak má byť v tomto
prípade úver pouŽitý na plnenie určitéhozáväzku klienta, Žiadosť o čerpanie Úveru je Účinná len spolu s prevodným
príkazom na ťarchu tohto Účtu a v prospech veritel'a klienta.

3'2. Banka peňaŽné prostriedky v prospech klienta alebo ich časťposkyhe, len ak sú riadne a včas splnené
Podmienky čerpania určenév tejto zmluve alebo v obchodných podmienkach banky, ibaŽe z tejto zmluvy alebo

obchodných podmienok vyphýva ine.

3.3. Podmienkami čerpania pri prvom čerpaníúveru je, Že najneskôr ku dňu čepania úveru

3.3.ĺ. banke bol predloŽením listiny alebo listÍn alebo inak preukázaný uspokojMý stav prÍpravy alebo uskutočňovania
ŕlčelrlnorlžitia Úveru a pouŽitia neúveroýchzdm|ov' ak je dojednané-a to najmä bolisplnené nasledovné+odmienky
a bola predloŽená nasledovná dokumentácia:

príspevku (v zneníprípadných dodatkov k nej), v ktorejje účetPrima banka uvedený
ako bankou/ Účet na prĺjímanie platieb prÍspevku a ktorá aj inak vyhovuje podmienkam a Účelu tejto zmluvy,
b/ ak výška prĺspevku podl'a predloŽenej zmluvy o príspevku je niŽŠiaoproti výške príspevku podla projeKu, klient
uspokojivým spôsobom preukázal pripravenosť pouŽiť dodatočné vlastné zdroje;
c/ klient predloŽil banke zmluvu s dodávatel'om alebo zmluvy s dodávatel'mi projektovanej investície, v Korej budú
termíny dodania v súlade s termínmi podl'a zmluvy o príspevku a dodávatel' bude zaregistrovaný v registri partnerov
verejného sektora;
d/ klient spôsobom uspokojivým pre banku preukázal, Že obdžal dotáciu vo výške 413974,54 EUR od
a/ klient predloŽil banke zmluvu o

poskytovateľa;

záväzý voči poskytovatelbvi;
f/ klient pouŽil na financovanie oprávnených výdavkov vlashé zdroje v sume najmenej =41 043,41 EUR a podl'a
okolností na poŽiadanie banky preukázal spôsob nadobudnutia vlastných zdroirv;
g/ klient predloŽil originál uznesenia mestského zastupitel'stva o schválení Úveru a dokument preukazujÚci sÚhlas
mestského zastupiteľstva so zabezpečením Úveru,
h/ banke boĺo predloŽené písomné stanovisko hlavného kontrolóra klienta o plnení pravidiel pre pouŽívanie
návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samospÉvy s prihliadnutím na
úver poskyhuý na základe tejto zmluvy,
!/ ak ide o systém refundácie, klient preukázal schopnosť uhradiť na financovanie oprávnených výdavkov vlashé
zdroje podl'a okolností na poŽiadanie banky preukázal spÔsob nadobudnutia vlastných zdrojov;
j/ ak vlastné zdroje pochádzajÚ z pÔžičky alebo úveru alebo sÚ inak dočasne nadobudnuté, klient predloŽil zmluvu so
záväzkom podriadenosti uspokojenia pohl'adávok jeho veritel'a alebo inÚ dohodu o poradí uspokojenia pohl'adávok
jeho veritel'a a banky v znení uspokojivom pre banku.
e/ klient neporušuje svoje

3'3.2. klient na Zabezpeč,enie pohl'adávok banky podlä tejto zmluvy, predloŽil a odovzdal banke listiny alebo iné

doklady na preukázanie a vykonávanie práv banky zo Zabezpečenia dojednaného v tejto zmluve, a to:
a/ blankozmenka vyhovujÚca dojednaniam o zabezpečenÍv tejto zmluve.
b/ klient sa zaväzuje bez zbytočnéhoodkladu, najneskôr v lehote 7 dnĺ od podpisu tejto zmluvy, v kaŽdom
prípade však pred prvým čerpanímúveru podl'a tejto zmluvy' preukázať banke zverejnenie (i) tejto zmluvy a (ii)
dohody o Wdaní a vyplneníblankozmenky uvedenejv písmene a/vyššie podlä zákona č.21112000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,zákon"), a to zákonom ustanoveným písomným
poVrdením (vydaným Únadom vlády slovenskej republiky o aĺerejnenív ním vedenom registri alebo potvrdením
klienta v ostatných prípadoch, vo forme a obsahu uspokojivom pre banku) a v prípade aĺerejnenia na webovom sídle
záloŽcu resp. webovom sídle jeho zriadbvatel'a alebo v obchodnom vestnÍku ho doloŽiť Údajmi umoäujúcimi overiť
zverejnenie tejto zmluvy (najmä bliŽšímpublikačným označením v obchodnom vestníku alebo Údajmi prĺstupu na
webovú stránku).
3.4. Podmienkami čerpania pre každéčerpanie úveru je, Že
3.4.í. Žiadosťo čerpanie úveru bola banke predloŽená riadne a včas, najmenej však tri dni pred dňom poŽadovaného
čerpania, doloŽená listinami preukazujÚcimiúčel' na ktoý sa má úver pouŽiť, a to najmä
a/ kópiami faktÚr (nie staršÍchako 6 mesiacov) vystavených dodávateľmi projektovanej investície, v prĺpade
refundác|e úhnad faktúr' s dokladmi o úhrade faktúr,
b/ kópiami zmlúv s dodávatel'mi projektovanej investície, pokial'uŽ neboli predloŽené

aŽe

3.4.2. ku dňu čerpania
a/ trvajÚ a sÚ Účinné pÉva banky z dojednaného Zabezpečenia,
b/ splatný poplatok a, ak sú, splatné Úroky a splatná časťistiny sÚ zaplatené s

ým' Že ak ide o prvé čerpanie po
podpise kaŽdého dodatku ktejto zmluve, splahým poplatkom sa rozumie aj poplatrck pri zmene tejto zmluvy

dopdnaný v dodatku k tejto zmluve (ak taký je)'
c/ sÚ pÉvoplatnéa Účinné a podľa okolností banke preukázané akékolVek povolenia, súhlasy alebo splnenie iných
podmienok na uskutočnenie Účelu, na ktoý sa má pouŽiť Úver a klient neporušuje záväznépodmienky na
uskutočnenie tohto Účelu,
IJniCredit Bank
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d/ vyhlásenia klienta o skutočnostiach' podstatných pre jeho pripravenosť a schopnosť plniť jeho peňaŽné záväzky
urobené v tejto zmluve a v Žiadosti o čerpaníÚveru alebo podpisom tejto zmluvy v obchodných podmienkach sÚ Úplné
a v podstahých okolnostiach pravdivé,
e/ nevyskytla sa a netrvá skutočnosť' ktorá je podl'a tejto zmluvy alebo podl'a obchodných podmienok dÔvodom
predčasnej splatnosti Uveru,
f/ referenčná úroková sadzba bola zverejnená a
gl ak má ísťo Úver na Úhradu faKÚry, klient je pripravený pouŽiť vlastné zdroje v rozsahu dane z pridanej hodnoty
zahrnutej do fakturovanej sumy, Žiadosť o čerpanie Úveru je v tomto prĺpade Účinná len spolu s príkazom na Úhradu
zahŕňajÚcim tÚto sumu.
3.5. Aj ked'sÚ splnené podmienky čerpania, banka môŽe odoprieť d'alšie čerpanie Úveru, ak sa jej stane známe, Že
Žiadosť o plabu nebola podaná v súlade so zmluvou o príspevku alebo bola poskytovatel'om pozastavená alebo
neschválená alebo Že pri overovaní (kontrole) Žiadosti o platbu poskytovatel'om boli zistené nedostatky, ktoré môŽu
viesť k pozastaveniu alebo neschváleniu Žiadosti o platbu; ak sa zistená skutočnosť týka len určitej sumy príspevku'
banka mÔŽe odoprieť čerpanie aj len v tomto rozsahu' Banka mÔŽe čerpanie úveru v takomto prípade podmieniť
pouŽitÍm dodatočných vlastných zdrojov klienta, ak ide o takÚ okolnosť. Klient je povinný predloŽiť Banke kópiu kaŽdej
Žiadosti o platbu-*torou poŽaduje klient-prostriedkyl prĺspevku za určitéobdobie podĽazmluvy o príspevku-a ktoré
predchádza poŽadovaný dáfum čerpania Úveru, pričom Žiadosť o platbu musí byť s údajom Účtu Prima banka na
Úhradu plaby príspevku a s vyznačenímjej registÉcie u poskytovatela.

3'6. Ak klient odsttlpi od tejto zmluvy pred pnv'ým čerpanímúveru alebo ju pred pnn/m čerpanímvypovie, banke patrĺ
jednorazouj' poplatok vo ýške 1 ,00 %o z dojednanej výšky úveru.
IV. SPLACANIE UVERU

4.ĺ. Klient sa zaväzuje vrátiť istinu úveru
4.ĺ.í.jednorazovo alebo postupne po častiach (v splátkach) najneskôr vdeň splatnosti istiny úveru určený
v základných podmienkach úveru;

4.ĺ.2. prednostnou splátkou, ktorou je prijatá plaba príspevku alebo kaŽdá z viaceých platieb príspevku, ak bude
príspevok poskyhuý vo viaceých platbách (v tejto zmluve aj len ,,prcdnostná splátka").
4.2. Dojednáva sa, Že na vrátenie istiny úveru sa prednosEte pouŽije prednoshá splátka. Prednostná splátka je

splatná na Určený Účet, a to v piaty (5) pracovný deň odo dňa prijatia kaŽdej platby prÍspevku na účetPrima banka,
inak podla pokynu klienta, najneskôr však v deň splatnosti istiny Úveru. Prednoshá splátka sa pouŽije najskôr na
zaplatenie poslednej splátky a potom splátok ju predchádzajÚcich, z nich na najskôr splatnÚ splátku aj len v jej časti.
Banka prednostnú splátku zÚčtuje na ťarchu UrčenéhoÚčtu s ým' Že na prednostnÚ splátku sa inak vzťahujú
usbnovenia o platení iných dlŽných súm klienb.
4.3. Poplatok za predčasnúplatbu pred dňom splahosti istiny Úveru alebo jej casti určeným v tejto zmluve sa platÍ
jednorazovo vo vt/ške 4'00 % zo sumy predčasne vrátenej istiny. Tento poplatok sa neplatÍ, ak ide o prednoshÚ
splátku.

v.UR1KY A URaKY zoMEšKANtA
5'1. Ak sÚ peňaŽné prostriedky poskyhuté na lehotu dlhšiu ako je oceňovacie obdobie, Uroková sadzba na učenie
Úrokov je pohyblivá a mení sa pravidelne uplynutĺm kaŽdého oceňovacieho obdobia zmenou Referenčnej sadzby'
5.2. ReÍerenčná sadzba' pomocou ktorej sa určuje Úroková sadzba na určenie v,ýšky úrokov, je Úroková sadzba,
ktorej hodnota je vypočítavaná podl'a pravidiel na medzibankovom peňaŽnom trhu v eurozóne (EURlBoR)' ak je
menou Úveru EURo (EUR)' alebo v Londýne (LlBoR - London lnterbank Offered rate), ak je menou úveru americký
dolár (USD) - US LlBoR' alebo v Prahe (PRlBoR - Prague lnterbank offered Rate), ak je menou Úveru česká
koruna, zúdajov o predajných úrokouých sadzbách, zaakých sa ponúkajúdepozitá (vklady)v mene úVeru a s lehotou
splatnosti zhodnou s dlŽkou oceňovacieho obdobia na tomto trhu a podľa ýchto pľavidiel zverejnená k určenému
dennému času v deň, Korého dátum (podla kalendára plahého v mieste medzibankového trhu) o dva Prae,ovné dni
predchádza prĺný deň oceňovacieho obdobia. Prvým dňom prvého oceňovacieho obdobia je deň prvého čerpania
Úveru. Koniec kaŽdého oeeňovacieho obdobia určenéhopodl'a mesiacov pripadá na deň, Koý sa číslomzhoduje
s dňom prvého čerpanĺa Úveru, pričom akv niektorom mesiaci nie je talaýto deň, dotknuté oceňovacie obdobie uplynie
posledným dňom takéhoto mesiaca. Ak sa úver čerpá postupne po častiach, uplynutÍm oceňovacieho obdobia pre
istinu prvej čerpanej tranŽe uplynie aj oceňovacie obdobie pre istinu kaŽdej d'alšej čerpanej tranŽe a uplynutĺm
oceňovacieho obdobia po vyčerpanícelej dojednanej výšky úveru alebo po uplynutĺ obdobia čerpania sa istiny
všethých čerpaných tranŽí zlučujú'všetky prebiehajúce dotknuté oceňovacie obdobia sa ýmto skončia a začne
plynÚť nové oceňovacie obdobie pre istinu úveru vo výške sÚčtu istín všethých tľanŽí'
5.3. Ak sa úroky neplatia spolu s istinou v anuihej splátke, sú splatné v posledný kalendárny deň kalendámeho
mesiaca (Urokove obdobie), a to pĺvýkrát za Urokové obdobie v mesiaciv Korom bol Úver prvýkrát čerpaný, a potom
pravidelne za kaŽdé Urokové obdobie, pricom posledná suma úrokov je splatná s poslednou splátkou istiny alebo
spolu s jednorazovo splatnou istinou. Ak ide o peňaŽné prostriedky poskytnuté na obdobie menej ako jeden mesiac,
úroky sú splahe jednorazovo spolu s istinou.
5.4. Zmluvné strany sa dohodli, Že banka môŽe jednostranným oznámením zaslaným klientovi aĺýšiťdojednanÚ
priráŽku na určenie úrokovej sadzby o d'alšiu priráŽku aŽ 1 ,00 % p.a., pokiaľ klient neplní alebo nedodžiava záväzky
určenév tejto zmluve alebo ak nastane Prĺpad neplnenia, a to s účinnosťouodo dňa určenéhov oznámenĺ banky
a ažna čas do uplynutia oceňovacieho obdobĺa, v ktorom pominul dÔvod zuýšenia'

UniCredit Bank Cz*h Repubtic and Stovakia, a.s', pobočka zahraničnej bant<y' Bratislava
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5.5. Uroková sadzba pre uýpočet Úrokov z omeškania sa mení kaŽdý deň a určuje sa pomocou referenčnej sadzby
na určenie úrokov podl'a tejto zmluvy zverejnenej v tento deň, a ak nejde o Pracovný deň alebo ak nie je v tento deň
zverejnená, pouŽije sa posledná zverejnená referenčná sadzba' Uroky z omeškania sú splatné denne.
VI.

ZABEZPEČEN\E

6.í. Na

zabezpečenie uspokojenia pohl'adávok banky asplnenia záväzku klienta vrátiť poswtnuté peňaŽné
prostriedky a zaplalit' úroky z nich a dojednané poplatky a náhrady' ako aj na zabezpečenie ostatných peňaŽných
záväzkov klienta, vÉtane záväzkov z porušenia tejto zmluvy, záväzkov pri predčasnej splatrosti a záväzkov
z odstupenia od zmluvy a prípadných záväzkov v sÚvislosti s neplatnostbu zmluvy (d'alej len ,,zabezpečená
pohlädávka" alebo ,,zabezpečený záväzok''), sa klient zaväzuje dať zábezpeku a poskytnúťiné zabezpečenie v
prospech banlĺy, a to:
6.ĺ.1. klient sa zaväzuje vystaviť a banke ako prvému majitelbvi (remitentovi) podl'a osobitnej dohody vydať zmenku,
ktorá je pri vydanÍ neÚplná a ktorÚ je v chýbajúcich údajoch oprávnený vyplniť jej majitel' (blankozmenka), ak
zabezpeiená pohl'adávka nebude splnená riadne a včas.

6.2.Zabe4ečenie

podľa tejto zmluvy sa klient zaväzuje poskyfrÚť tak, aby práva bant<y z neho boli Účinné a banke
preukázané ku dňu poskyhutia prvého plnenia banky alebo k neskorŠiemučasu podľa tejto zmluvy. Zabezpečenie
podla bodu 6.1' sa prijíma ako dostatočnéku dňu podpisu tejto zmluvy. Aksa za trvania zabezpečenéhozáväzku
Zabezpečenie zhorší, klient sa zaväzuje doplniť ho bez zbytočnéhoodkladu, najneskôrv primeranej lehote učenej
vo výaĺe banky na pôvodný rozsah alebo na rozsah primeraný dlŽnej sume podl'a bankou všeobecne pouŽívaných
pravidiel na oceňovanie ZabezpeÓenia V čase zhoršenia Zabezpečenia alebo namiesto toho zabezpečenú

pohl'adávku v tej istej lehote primerane splatiť.

wI. osoBITNÉ zAviuKY AWHLÁ9ENLA
.1. lné dojednan ia a záväzky
o poplatkoch
(ĺ ) Počiatočnýpoplatok za prevzatie záväzku poskyhúťúver dojednaný v tejto zmluve je splatný jednorazovo v deň
podpĺsu tejto zmluvy, najneskÔr však v deň prvého čerpania Úveru; prípadný poplatok za sprclcovanie Žiadosti
o uzatvorenie Úverového obchodu zaplatený v súvislosti so Žiadosťou klienta uvedenou v základných podmienkach
úveru, sa započítava na úhradu počiatočnéhopoplatku za prevzalie záväzku poskytnúť Úver.
(2) Poplatokza administrovanie Úveru dojednanýv tejto zmluve (aktahý je)' sa určuje percentrou sadzbou za štvrťrok
alebo pevnou sumou za štvrťrok a je splatný pýkrát v posledný pracovný deň kalendárneho štvrťroka,v Korom bola
uzavretá táto zmluva' a potom v posledný pracovný deň kaŽdého d'alšieho upýnutého kalendárneho šVrťroka a v
Deň splatnosti istiny Úveru' Poiĺta sazakaŽdý deň počnúcdňom podpisu tejto zmluvy a končiac Dňom splatnosti
istiny Úveru; privýpočte poplatku sa kalendárny štvrťrok počítaako 90 dnĺ a kalendáĺny mesiac ako 30 dní, pričom
poplatok uňený pevnou sumou môŽe byť naýiac V sume dojednanej v tejto zmluve.
(3) Poplatok z nečerpanej sumy Úveru sa platí zo sumy rozdielu dojednanej uýšky úveru a dlŽnej sumy istiny Úveru
počas obdobia čerpania (počnÚc dňom prvého čerpania), a to mesačne pozadu v posledný deň kalendárneho
mesiaca; poplatok sa počítazo skutočných denných stavov nečerpanej sumy dojednanej uýšl4y Úveru.
(4) Ak (i) kreditné obraý na platobných Účtoch k|ienta zriadených v banke za upýnutý kalendárny štvrťroknedosahujú
7

7.ĺ.í.Niekbré ustanovenia

na jeho tžbách zpredaja tovaru, (vlashých) výrobkov asluŽieb za toto obdobie zistených zÚčtovných uýkazov
(záznamov) klienta predkladaných banke podl'a tejto zmluvy' rozsah vyhovujÚci určeniu v obchodných podmienkach
(najmenejvo uýške podielu úveru poskytnutých mu bankou na jeho celkoých bankouých Úveroch k poslednému dňu
tohto obdobia, pričom do hodnoý Úverov sa zahŕňajÚ aj bankové záruky a akreditívy) s ým, Že na tento Účel sa
k zisteným tžbám pripočítava aj prijata daň z pridanej hodnoty alebo ak (ii) klient neuskutočňuje platobný styk
prostredníctvom svojich účtovzriadených v banke rozsahu dohodnutého obratu ako je uvedený niŽšie (ak talaý je)'
o/oz dojednanej uýšky úverovéholimitu, splatný pri predloŽení účtovnýchvýkazov
patrí banke poplatokvo výške 1
'00
(záznamov) podľa tejto zmluvy.
(5) Dojednáva sa, Že
a/ ak banka vyzýua klienta na splnenie povinnosti, ktorú nesplnil riadne avčas (upomienka), má pÉvo na paušálnu
náhradu vo výške 17'00 EUR pri pruej upomienke a vo uýške 50'00 EUR pri kaŽdej ďalšej upomienke;
b/ ak klient nepredloŽí dohodnuté Účtovné výl<azy (záznamy) riadne a včas, je povinný zaplatiť banke zmluvnÚ pokutu
vo uýške 'l65,97 EUR, splatnÚ včase najbliŽšej splatnosti Úrokov, pľičomak ide o {kazy (záznamy) na zistenie
údajov o touto zmluvou poŽadovanom rozsahu kredihých obratov na platobných účtochklienta môŽe banka
poŽadovať aj zaplatenie poplatku dojednaného pre prípad nedosahovania dojednaných kreditných obratov na
platobných Účtoch klienta zriadených v banke.
(6} S výnimkou počiatočnéhopoplatku za prevzatie záväzku poskytnúť Úver ak banl<a za trvania záväzkov zlejto
zmluvy zmenívýšku poplatkov, za ktoých všeobecne poskytup úvery, menĺ sa výška poplatkov dojďnaných v tejto
zmluve na sumu určenÚ cenníkom banky platným v dobe splatnosti poplatku.
7.í '2. Ak nie je dojednané inak, peňažnésumy na vÉtenie poskytnuých peňaŽných prostriedkov a na platenie Úrokov
a poplatkov, ako ajna splnenie d'alších záväzkov klienta spojených s poskytnuým Úverom' sa platia z UrčenéhoÚčtu.
7.í '3. okrem Účtovných rnýkazov a dokladov' ktoré je klient povinný banke predkladať podľa obchodných podmienok,
na ktoré odkaanje táto zmluva, sa klient zaväzuje banke predkladať
a/ účtovnézáznamy v rozsahu, štruktÚre a formáte súvahy a výkazu ziskov a strát podľa predpisov o individuálnej
Účtovnej závierke, ktoré ho zaväzujú,k poslednému dňu kaŽdého kalendámeho štvrťroka, a to do 25. dňa
nasledujúceho mesiaca,
tJnicredit Bank Czah Republic and Stovakia, a.s', pobočka zahraničnej baný. Bratislava
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b/ konečnÚ

spÉvuo ratingu mesta vypracovanÚ externou ratingovou agentÚrou

(ak taká je)'

c/ rozpočet klienta ako mesta schválený mestslo/m zasfupitel'stvom na kaŽdý kalendámy rok, a to vŽdy do jedného
kalendárneho ľoka, na
mesiaca po schválení rozpočtu, najneskôr však do jedného mesiaca po skončenípríslušného
ktoý bol daný rozpočet schválený,
d/ zasielať banke záverečný Účet klienta za posledný ukončený kalendárny rok do 30 dní od jeho schválenia
mestský'm zastupite|'stvom, najneskôrvŠakdo 31 .07. nasledujÚceho kalendárneho roka, spolu so správou audÍtoraa
e/ priebeŽné informácie o plnení rozpočtu za kaŽdý kalendárny štvrťrok, a to najneskôr do 30 dní po skončení
prísluŠnéhokalendárneho štvrťroka,
f/ výpis z účtuPrima banka alebo iný doklad preukazujúci prijatie platby príspevku k poslednému dňu kaŽdého
kalendámeho mesiaca (pnnýkrát za mesiac, v Korom bol Úver pnnýkrát čerpaný), a to do piateho (5) dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

oznámenia a doklady

7.1.4. v súvislosti s prípravou a uskutočňovaním účelupouŽitia Úveru sa klient osobitne zaväzuje, Že najmä, ale
nielen:

(1}bez-pĺedchádzajúeehop ísomného súhlasu ban ky,
a/ nevhodne nezmení rozsah a podmienky usktltočňovan ia Účelu, na Koý sa má pouŽiť Úver, ktoré boli podkladom
pre posúdenie Žiadosti klienta o úver;
b/ neurčína prijĺmanie platieb príspevku iný Úcet ako účetPrima banka;
(2) bude počas obdobia realizácie projeKu dodŽiavať sumu a zloŽenie oprávnených uýdavkov; anýšenie nákladov
oproti projektu sa klient zaväzuje uhradiť zo svojich prostriedkov;
(3) bude poskytovať banke, resp. osobám povereným alebo splnomocneným bankou sÚčinnosť pri overovaní
dodžiavania účeluúveru a informáciĺ o stave a realizácii projeKu poskytovaných, resp. predkladaných klientom alebo
treťou osobou V mene klienta; za týmto Účelom umoŽnĺ klient banke alebo ňou povereným alebo splnomocneným

osobám na vlashé riziko

a zodpovednosť, v sprievode spôsobilej

osoby, vstup na stavebné pozemky, do

projel(ovanej stavby a umoŽnÍ banke nahliadať do dokumentácie sÚvisiacej s projeKom' jeho stavom a realizáciou
a robiť si so sÚhlasom klienta výpisy alebo odpisy alebo fotokópie z takejto dokumentácie, banka sa zaväzuje
zachovávať mlčanlivosť o taKo získaných informáciách o projekte;
|4| bez zbytočného odkladu, ak sa tak nestalo uŽ pred podpisom tejto zmluvy, predloŽí banke Údaje o registrácii
projektu a Žiadosti o príspevok poskytovatelbvi, originál alebo overenÚ kópiu zmluvy o príspevku, kópĺu Žiadosti
o plabu a údaje o jej registrácii s Údajom Účtu Prima banka v určeníbankového spojenia,
(5) oznámi banke všetky skutočnosti, ktoré sa vzťahujÚ k plneniu podmienok podpory, alebo ktoÉmôŽu spôsobiť
zníŽenie príspevku alebo ovpývnĺťtermín jeho uýplaý'
(5) v prípade akejkol'vek poŽiadavky klienta na zmenu dojednaných podmienok Úveru je banka oprávnená poŽadovať,
aby klient zabezpečil zmenu Účfu pre prijatie plaby príspevku tak, aby bol prÍspevok vyplatený na Účet vedený
bankou, ako aj splnenie dalšíchpodmienok s ým sÚvisiacich vrátane úpravy Úverovej a zabezpečovacej
dokumentácie.
7.1 .5. NieKoré ustanovenia o Učenom Účte a účtePrima banka:
(ĺ) popri Účele dohodnutom vzmysle tejto zmluvy Uňený účetslúŽi aj na prijímanie prednoshých splátok a ich
zúčtovaniepodlä tejto zmluvy. Na vedenie Účtu sa nevyŽaduje základný ani minimálny vklad, zostatok účtusa Úročí
a za transakcie na Účte sa platia popĺatky v zmysle príslušnejzmluvy o Účte, na základe ktorej sa banka zaviazala
otvoriť a viesť pre klienta Určený účet.Dojednania v tejto zmluve sa pouŽijÚ pred dojednaniami v zmluve o Účte. lné
platby na ťarchu UrčenéhoÚčtu ako sú uvedené v dojednaniach tejto zmluvy, banka nie je povinná vykonať.
(2) Klĺentsa zaväzuje, Že označenie účtuPrima Banka uvedie ako bankové spojenie v zmluve o príspevku a v Žiadosti
o plahu, ktoru predloŽí poskytovatel'ovi a Že bez pÍsomného sÚhlasu banky nezmenĺ účetna prijímanie platieb
príspevku; pre prípad prijatia plaby príspevku inak ako na Účet Prima banka, zaväzuje sa ju bez odkladu poukázať
v prospech Urceného Účtu aŽ do sumy prednostnej splátky.
7.í.6. V súvislosti so zmluvou o prÍspevku sa dojednáva naslďovné:
(í) Klient sazaväzuje vlehote do 'l0 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy obidvomizmluvnýmistranami
resp. do 10 pracovných dní odo dňa podpisu akéhokoľvekdodatku ktejto zmluve predloŽiť poskytovateľovi originál
alebo overenú kópiu tejto zmluvy (vÉtane dodatkov k nej) a zmluvy o ziadení záložnéhopráva k predmefu záloŽného
práva' ktoý je predmetom projeKu podľa zmluvy o príspevku a predmetom financovania podl'a tejto zmluvy.
(2) Klient dáva banke sÚhlas, aby poskytla poskytovatel'ovi a/alebo Uradu vládneho auditu alebo akémukofuek inému
orgánu zastupujÚcemu SR, a to podl'a určenia poskytovateľa informácie, ktoré súvisia so zmluvou o úvere resp. inými
zmluvami, ktoré uzaVorí banka s klientom v súvislosti s projektom.
(3) Dojednáva sa, Že dôvodom predčasnej splahosti úveru, na zál4ade ktoreho sa istina s Úrokmi stávajú splahé
oznámením o predčasnejsplatnosti (ako je definované v obchodných podmienkach) je ajto, Že
a/ v zmysle právoplahého rozhodnutia príslušnéhooľgánu finančnej kontroý bolo určené, Že klient porušil finančnú
disciplínu v zmysle platných právnych predpisov; právoplatným roáodnutím Uradu vládneho audifu (alebo iným na
to oprávneným orgánom podľa zákona Ó. 357 2015 Z.z. o Íinanč,nej kontrole a audite v znení neskorších predpisov)
a|ebo súdnym rozhodnutĺm alebo právoplatným rozhodnutĺm poskytovatel'a bolo uĺĎené,Že klient porušil zmluvu
o príspevku a/alebo Že došlo k porušeniu platných právnych predpisov v súvislosti so zmluvou o príspevku alebo
b/ klĺent porušil ktonýkoľvek zo záväzkov podľa bodu 7 '1.4.,7.1.5' 7.1.6. tejto zmluvy.
7.í.7. Dojednáva sa, Že:
(í} skutočnosťou na strane klienta, podstatnou pre jeho schopnosť aprĺpnavenosť vrátiť istinu úveru a
zaplatiť úroky a splniť iné peňaŽné záväzky spojené s úVerom riadne a včas je aj (ale nielen) to, Že počas truania
právneho vzťahu zaloŽeného touto zmluvou, počnúcokamihom pruého čepania Úveru prípadne v inak nĺŽšie
určenom čase (ak talaý je)'
lJniCredit Bank Cz*h Repubtic and Stovakia' a.s', pobočka zahraničnej banl<y, Bratislava _ Mesto Šatá
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a/ celková suma dlhu klienta neprekročí60% skutočných beŽných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka alebo inÚ zákonom dovolenÚ uýšku a zároveň
b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vÉtane Úhrady výnosov neprekročÍ 25%
skutočných beŽných prĺjmov predchádzajÚceho rozpočtovéhoroka znÍŽených o prostriedky poskyhute v prÍslušnom
rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjeKu verejnej správy a iné prostriedky získané podl'a zákona obdobným
spôsobom,
(2) Dôvodom predčasnej splatrosti Úveru, na základe Korého sa istina s úrokmistávajú splatné oznámením
o predčasnej splahosti (ako je definované včasti lX. obchodných podmienok) je aj to, Že, ak ide o ukazovatel'
dojednaný vustanovení (1) vyššie' (i) hodnota ukazovatel'a dojednaného Vustanovení (1) vyššiealebo
ktoréhokolVek z viaceých tahýchto ukazovatelbv (ak takú sÚ dojednané), bankou vypočítanápodl'a podkladov
vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo z iných banke známych údajov nevyhovujú hodnote dohodnutejv ustanovení (1)
vyššiealebo (ii) ak klient nepredloŽÍ riadne a včas údaje na rnipočet takéhoto ukazovatel'a, najmä ak ide o Údaje
z účtovníctva,ktoré nie je vedené v sÚlade s predpismi o ÚčtovnícVe' ktoým klient podlieha a nieKoý z vyskyhuých
nedostatkov nebol uspokojivo odstránený v lehote určenej vo ýzve banky s tým' Že (iii) ak počas trvania záväzkov
z tejto zmluvy dÔjde k zmene skutočnostÍ rozhodných pre určenie dotknutej osoby ako vel'kej účtovnejjednotky'malej
Účĺovnejjednotky alebo mikro účtovnejjednotkppodľa4ľedpisovolčtovníctvealebopre pouŽitie skratieka ozn aňaní
uvedených pre výpočet dohodnutého ukazovatel'a, pouŽijÚ sa pre Účeý jeho určenia a uýpočtu nové roáodné
skutočnosti vyph1ivajúce z predpisov platných v príslušnomÚčtovnom období, a to tak, aby bol dosiahnuý Úcel
a úmysel strán pri uafuáraní zmluvy.
7.í.8. Klientsazaväzuje,Že jeho rozpočtové hospodárenie bude spiňaťpodmienkyákona o rozpočtových pravidlách

územnej samospÉvy.

7.í.9. VsÚvislosti stouto zmluvou klient jej podpisom vyhlasuje, Že je osobou, ktorá je podl'a zákona povinná

zverejňovať uzaVárané zmluvy vymedzené zákonom a dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy, ak ide o povinne
zverejňovanú podl'a zákona v prĺpade, Že klient pre banku uspokojMo nepreukáŽe opak.
7.2. Rôzne vyhlásenia

7.2.'l'Klienlpodpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Že mu boliposkyhuté informácie podl'a $ 37ods. 2zákonač.48312001
o zmene a doplnení niektoých zákonov v znenÍ neskoršíchpredpisov, najmä bol informovaný

Z. z. o bankách a

plahejv čase uzavretia tejto zmluvy, o okolnostiach, ktoré mÔŽu ovpývniť uývoj
ročnej percentuálnej sadzby počas trvania tohto Úverového vzťahu a čase, kedy banka klienta informuje o tom, Že
takéto okolnosti nastsli.
7.2.2. Klient súhlasíso spracúvaním, sprísfupneníma poskytnutím údapv, ktoré banka získa alebo sa doaĺie
v sÚvislosti s právnym vzťahom podla tejto zmluvy, a to (l) údajov, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomsVa a
(i!) osobných údajov' v rozsahu údajov vymedzenom platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách v
platnom znení azákonom oochnane osobných údajov vplatrom znení, nasledovným subpktom: (i) podniku
pomocných bankových sluŽieb' ktoý je prevádzkovatelbm spoločnéhoregistra bankových infoľmácií podl'a zákona o
bankách v plahom znenĺ a subjeKom povereným spracÚvaním Údajov v spoločnom registri bankových informácií za
podmienok stanovených osobitným zákonom, (li) Národnej banke Slovenska, Ceskej národnej banke, bankám a
pobočkám zahraničných bánk v zmysle zákona o bankách v plahom znení, (li!) spoločnostiam v rámci Skupiny
banky, ako je vymedzenávo Všeobecných obchodných podmienkach banky (osobihe mateĺskej spoločnosti Banky,
ako aj spoločnosti, Korá vykonáva kontrolu nad materskou spoločnosťouBanky a d'alej spoločnosti UniCredit
Business lntegnated Solutĺons Societa Consortile per Azioni (skrátene UBIS S'C.p.A.), so sídlom Via Livio Cambi 1,
20151 Miláno, Taliansko), a to na Účely sÚvisiace s podnikatel'skou činnosťou banky v rámci Skupiny banky a činnosti
sÚvisiace s Účasťou banky vo finančnom konsolidovanom celku podl'a zákona o bankách, a na účeĺyriadenia rizika
a obozretného podnikanĺa a výkazríctva v rámci Skupiny banky a (iv) iným subjeKom, ktoným môŽu byť vyššie
uvedené údaje poskytnuté podla plahých právnych predpisov.
7.2.3. Klient sa vyhlasuje azaväzuje sa, Že na vyŽiadanie banky jej bez zbytočného odkladu predloŽí doklady
potrebné na vykonanie základnej starostlivosti banky vo vzťahu ku klientovi v sÚlade so všeobecne záväznými
právnymi predpĺsmi na Účeý predchádzania legalizácii prĺjmov z treshej čĺnnostia ochrany pred financovanĺm
terorizmu, a to najmä doklady potrebné na identifikáciu konečnéhouŽívatel'a výhod.
7.2.4. osoby opÉvnenékonať za klienta' Koré podpísali tÚto zmluvu, ako dotknuté osoby podl'a plahého zákona
o ochrane osobných Údajov, svojím podpisom na tejto zmluve udel'ujú banke svoj sÚhlas so spracúvaním
poskytnuých osobných údajov v súlade s plahými právnymi predpismi a v nevyhnutnom rozsahu po dobu trvania
záväzkov z tejto zmluvy a zo zmlÚv o úverouých obchodoch podliehajÚcej tejto zmluve a po dobu päťrokov po ich
ukončení, ako aj sich poskytovaním tretím osobám vzmysle vyššieuvedených ustanovenĺ ospracovaní Údajov
o uýške ročnej percentuálnejsadzby

klienta.
7.2.5. Klient berie na vedomie, Že Banka ako člen Skupiny banky, ako je vymedzená vo Všeobecných obchodných

podmienkach banky, zaviedla interné postJpy' Koých cielbm je zabezpečiťdodžiavanie ustanovení čl. 2358
talianskeho občianskeho zákonníka, resp. dalších pÉvnychpredpisov upnavujúcich finančnÚ asistenciu zo strany
Banky. V tejto súvislosti Klient vyhlasuje a zároveň sa zaväzuje, Že prostriedky z Úveru nepouŽije na realizáciu
transakciĺ ýkajÚcich sa akciÍ a/alebo iných cenných papierov emĺtovaných Bankou alebo inými spoločnosťami
patriacimi do Skupiny banky, čĺmby došlo k porušeniu vyššie uvedenej pĺávnej Úpravy.
7.3. osobitné závihky a vyh!ásenia súvisiace s refinančnými operáciami menovej alebo obdobnej politiky

prísIušnéhorcgulábra.

7.3.1. Klient sÚhlasĺ s tým, Že banka má právo pouŽiť práva a pohl'adávky vyplývajÚce z tejto zmluvy ako zábezpeku:
v transakciách, na základe ktoých vykonáva Národná banka Slovenska (ďalej len ',NBS")operácie menovej
politilĺľalebo obdobnej politiky alebo poskytuje vnútrodenné úvery alebo iné transakcie obdobného chamkteru (ďalej

(ĺ)

IJnicredit Bank Czxh Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej bant<y. Bratislava
Zmluva o úvere č.0o0673/coRPľ2021

-

7t 11
Mesto Šaľa

len "Transakcie''), ktoré sú bliŽŠiešpecifikované v (i) Rozhodnutĺ Národnej banky Slovensl<a Ó.212015zo dŕl'a 28.
apríla2015, o ĺmplementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike (dalej len ,,Eurosystém")'
(ii) Rozhodnutí NBS č. 102012, zo dňa 18. decembra 2012 o všeobecných podmienkach poskytovania
vnÚtrodenného Úveru Národnou bankou Slovenska, a to v plnom rozsahu podl'a podmienok uvedených v ýchto vyššie

uvedených roáodnutiach NBS, alebo (iii) inom rozhodnutí alebo opatrení NBS, ktoré nahradí alebo doplní
rozhodnutia NBS špecifikované v ods. (i)a (ii)vyššie alebo (iv) inom rozhodnutíalebo opatrení NBS ktoÉ sa bude

týkať Transakcií; a

(2)

v transakciách, na základe ktoých vykonáva opeÉcie menovej alebo obdobnej politiky regulátor v krajine
registrácie tej osoby, ktorá má voči banke postavenie ovládajÚcej osoby alebo je konečnou ovládajÚcou osobou v
ekonomicky prepojenej skupine banky (d'alej aj len ,,prĺslušnýregulátoŕ').
7.3.2' V tejto súvisĺostiklient súhlasís poskytrutím všetkých informácií súvisiacich s touto zmluvou, ktoých
poskytnutie poŽaduje NBS alebo príslušný regulátor, vrátane:
(1 ) informácií, Koré sÚ predmetom bankového a obchodného tajomstva, boli označenéza dÔverné klientom alebo
majú inak dôverný charakter; a
(2) odovzdania vyhotovenÍtejto zmluvy a akýchkolVek iných dokumentov alebo zmlÚv uzavretých alebo vystavených
v sÚvislostisňou do Úschovy NBSalebo prísluŠnému
regulátorovi.
7.3'3. o pouŽití práv a pohl'adávok vyplývajÚcich z tejto zmluvy na Účeý zriadenia zábezpeky v prospech NBS alebo
príslušnéhoregulátora bude banka informovať klienta do piatich (5) Pracovných dnĺ od Účinnosti take1 zábezpeý.
7.3.4. Klient alebo jeho právny násfupca alebo akákolVek osoba' Korá sa stane dlŽnĺkom z tejto zmluvy namiesto
Klienta z akéhokol'vek právneho dÔvodu sÚhlasí s tým, Že nie sÚ opÉvneníjednostranne započítaťŽiadnu svoju
pohl'adávku voči banke a ani pÉvnemu nástupcovi banky, vÉtane akejkol'vek pohl'adávky z účtuklienta, resp.
pohl'adávky z účtuprávneho nástupcu klienta proti zabezpečovanej pohl'adávke alebo celkovej pohl'adávke banky
alebo právneho nástupcu banky, vzniknute.j na základe tejto zmluvy. Záväzok podl'a predchádzajÚcej vety platí aj
počas celej doby, ked' je celková pohl'adávka banky' aĺebo zabezpečovaná pohl'adávka vznilalutá podl'a tejto zmluvy
poskytnutá bankou ako zábezpeka v úverouf'ch operáciách Eurosystému alebo iných Transakciách v súlade s bodom
7.3.1. vyššie.
vltl' ZAVEREČ NÉU sTANovEN lA

8.í. Prílohou tejto zmluvy sú:

Príloha Č. 1 -Yzor Žiadosti o čerpanie Úveru,
PrÍloha č.2 -Yzor oprávnenia na podpisovanie Žiadosti o čerpanie Úveru.
8.2. Zmluva sa uzaNára v troch vyhotoveniach, z toho pre kaŽdú zmluvnú stranu po 1ednom a jedno vyhotovenie pre
NBS alebo prĺslušnéhoregulátora. Táto zmluva obsahuje ÚplnÚ dohodu zmluvných strán a zahíňa všetky podmienky,

na ktoých sa strany dohodli. Uzalvára sa na dobu urÓitú, a to do splatenia úveru, úrokov, poplatkov a iného
príslušensVa. Táto zmluva je podl'a zákona účinnádňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v sÚlade s ust. $ 47a
občianskeho zákonn ĺka.
8.3. Táto zmluva, ako aj akékolVek zmluvné alebo mimozmluvné záväzky, ktoré znej vypývajÚ alebo vzrikajú
v sÚvislosti s ňou, sa spravuje pÉvom Slovenskej republiky a ak nie je uýslovne dohodnuté alebo donucujÚcimi

ustanoveniami zákona ustanovené inak' na riešenie sporov sú oprávnené a príslušnésúdy Slovenskej republiky'
8.4. Zmluvné strany tÚto zmluvu prečítali, porozumeli jej a zhodne vyhlasujÚ, Že vyjadruje ich slobodnÚ' skutočnúa
váŽnu vôl'u a nie sÚ im známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak sÚhlasu prĺpájajúpodpisy osÔb
oprávnených podpisovať v ich mene, Koých totoŽnosť bola medzi zmluvnými stranami navzájom preukázaná, a to

V Šali'dňa
V mene

03.12.2021

V Šali,dňa 03.12.2021

banky:

Unicpdit Bank Czech Republic and Slovakia,

pobočka zahraničnej banky, Bratislava

a.s.,

lng. Ladislav Domonkos
poradca firemnetklientelv ore [\/llrr'nn "
Podpis:
lng. Ľudovít Szemes
po radca f iremnej,{ientely

Podpis:

I

t

T

Slttr

V mene klienta
Mesto Šath
Mgr. Jozef Belický

primátor
Podpis:

t
.\-

I

Za banku po\.'pp(y) na strane klienta overil:

podl'a preukazu|totoŽnosti (druh číslo):
doplňujÚce Údaje: štatna príslušnosť(ak je iná ako SR)
Meno a priezvisko overujúceho:
Podpis:

IJniCredit Bank Cz*h Republic and Stovakia. a's'' pobočka zahraničnej banky' Bratislava_ Mesŕo Ša/ä
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Príloha č. í k zmluve o úvere č. 000673/coRPl2o21

UniCrcdit Bank Czech Republlc and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej ban ky, Bratislava

(označenie obchodného miesta s adĺesou podľa zmluvy o Úvere)

Žiadost'o čerpanie úveru (poradové číslo):

KLlENT (obchodne meno,

K zmluve o úveĺe

sÍdlo alebo miesto podnikania, lCo):

Žiadosť pod spisovým čĺslomu

klienta:

Vvbavu'B

číslo:
zo dňa:

henoftĺsb telebnu):

Na základe označenej zmluvy o úvere, Korú sme s Vami z našej strany podpísali uvedeného dňa, v znení
ie Úveru takto
oko
dodatkov k
klient Žiada
do
Suma čerpania: |výška čís!om]'_ EUR
1
(slovom):

4.

PoŽad ova ný dátu m če rpan ia (Úh radv) : Ídd. mm.rml.
Prii ím atel' plabv (čísloú čttj/kód ban kv) : ľl.
lné údaje: financovanie časti nákladov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, Koré sa zhodujÚ s
oprávnenýmiýdavkami podla projektu určenéhov zmluve o Úvere alebo v sÚlade so zmluvou o prĺspevku
alebo Žiadosťou o platbu predloŽenei banke podl'a zmluw o Úvere.

5

Prílohv: ĺ*lĺstinvna oreukázanie účeluoouŽĺtia Úverul.

2
3

Klient potvrdzuje, Že všetky jeho vyhlásenia o skutočnostiach podstatrých pre jeho pripravenosť a schopnosť plniť
jeho peňaŽné záväzky, sú k dátumu tejto Žiadosti úplnéa v podstahých okolnostiach pravdivé a treba ich povaŽovať
zazopakované k tomuto dátumu. Zároveň vyhlasuje, Že neexistujÚ dôvody predčasnej splahosti úveru a nevyslgtla
sa Žiadna okolnosť, ktorá by bola dôvodom na odopretie Úveru. Klient potvrdzuje, Že priloŽené kópie pripojených
dokladov sÚ totoŽné s ich originálmi. Ak sú podmienky čerpania a splahosti podla tejto Žiadosti V rozpore s určením
záväme dohodnuým v zmluve o úvere, platia podmienky dohodnuté v zmluve.

V mene klienta
dňa:

Doručenébanke: dňa

podpis;

(meno, piezvisko, funkcia a podpis podľa podpisového vzoru uloženého v banke)

o:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, Bratislava
*nesÚhlasí s poŽadovaným čerpanĺm.
"súhlasĺ

V mene banky:
V:

dňa:

podpis

tJnicredit Bank Czeh Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej ban!<y, Bratislava- Mesto Šaľa
Zmluva o úvere č.000673/CoRPn021
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PríIoha č. 2 k zmIuve o úverc č. 000673/coRP/202í

Vzor oprávnenia na podpisovanie žiadosti o čerpanie úveru
(vyhotovuje sa na firemnom papieri klienta)

UniCrcdit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zah mničnej banky, Bratislava
(označenie obchodného miesta s adresou podla zmluvy o úvere)

Vec: oznámenie oprávnenia na podpisovanie žiadosti o čerpanie úveru

ak bude opÉvnená podpisovaťjedna povercná a sp[nomocnená osoba

*

Na základe zmluvy o úvere č. [f zo dňa [-], klient (obcŕlo dné meno, sĺdlo, tčQ: [] oznamuje, Že Žiadosti o čerpanie
úveru podľa uvedenej zmluvy, aŽ hým banka neobdžĺ od klienta iné písomnéoznámenie, je v jeho mene oprávnená
podpisovať niŽšie označená osoba, ktoru tým poveruje a udel'uje jej za lým Účelom plnomocenstvo a súčasne
vyhlasuje, Že niŽšie pri označenítohto splnomocnenca uvedený podpis je vlastnoručný podpis tohto splnomocnenca.

NiŽšie uvedený s
mene
Meno a priezvisko

*

poverenie a plnomocenstvo prijímam a pri podpisovaní Žiadosti o čerpanie Úveľu v
Funkcia

Bvdlisko

Rodné číslo

Podpis

ak bude oprávnená podpisovať jednaz viaceých poverený,ch a splnomocnených osôb

Na základe zmluvy o Úvere č. [-l zo dňa [f' klient (obchodné meno, sĺdlo,lCo): [*| oznamuje, Že Žiadostio čerpanie
úveru podl'a uvedenej zmluvy' aŽ hým banka neobdŽí od klienta iné písomnéoznámenie, sÚ v jeho mene oprávnené

podpisovať niŽšie označenéosoby, a to l<aŽdá samostatre, ktoré ým poveruje a udeľuje im za ým účelom
plnomocenstvo a súčasnevyhlasuje, Že niŽŠiepri označení kaŽdého splnomocnenca uvedený podpis je vlastnoručný
podpis tohto splnomocnenca.
NiŽšie uvedený splnomocnenec poverenie a plnomocenstvo prijímam a pri podpisovaní Žiadosti o čerpanie Úveru v
mene splnomocnitel'a budem podpisovať takto:
Meno a prieaĺisko

Funkcia

Rod. Císlo

Bydlisko

Podois

1

3

* ak budú opĺávnené podpbovaťviaceré povercné a splnomocnené osoby spoločne
Na základe zmluly o úvere č. [*] zo dňa [f,(obchodné meno, sĺdlo,lCo): [f oznamuje, Že Žiadostio čerpanie Úveru
podla uvedenej zmluvy, ažkým banka neobdží od klienta iné pĺsomnéoznámenie, sú v jeho mene oprávnené
podpisovať niŽšie označenéosoby, a to vŽdy dvaja spoločne' ktoré ým poveruje a udeľuje im za ttým Účelom

plnomoe,enstvo a sÚčasne vyhlasuje, Že niŽšie pri označenĺ kaŽdého splnomocnenca uvedený podpis je vlastnoručný
podpis tohto splnomocnenca.
NiŽšie uvedený splnomocnenec poverenie a plnomocenstvo prijímam a pri podpisovaní Žiadosti o čerpanie úveru v
mene splnomocnitel'a budem podpisovať taKo:

Meno a oriezvisko

Funkcia

Rod. číslo

Bvdlisko

Podois

1

2.
3.

V:

dňa

UniCredit Bank Cz*h Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej baný' Bratistava
zmluva o úvere č. 00067ycoRPr2o21

- Mesto

Šaľa

10t 11

V mene klienta

(meno, piezvisko, funkcia a vlastnoručný podpis osoby konajúcej v mene klienta podl'a podpisového vzoru uloženeho
v banke)

r.JniCredit Bank

Czeh

Repubtic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banl<y, Bratislava- Mesto Šaľa

Zmluva o úvere č' 000673/CoRPľ2o21

't1t 11

?UniCredit Bank
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čast'
Uvodné ustanovenia
!.

1.1. Tieto obchodné podmienky pre úvery podnikatel'om (d'alej len 'tieto obchodné podmienky") sú
obchodnými podmienkami banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom

Želetavská 1525ĺ1, 14o 92 Praha
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Michle, Česká republika,

lČo649

48242, zapísanej

v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. značkou B 3608, pri vykonávanĺ bankových

iinností na Územĺ Slovenskej republiky prostredníctvom jej pobočky UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakĺa, a.s, pobočka zahraničnej banky, Šancová 1ĺA, 813 33 Bratislava, lČo: ql251 336,
zapĺsanej v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava l, oddiel: Po, vloŽka čĺslo:
2310ĺ8 (d'alej len ,,Banka"). Tieto obchodné podmienky určujúóasť obsahu Zmluvy o úvere uzavretej

medzi Bankou a jej Klientom, ktorá odkazuje na tieto obchodné podmienky.
í:2. ZmlrrvroÍĺver1.2.'l. Zmluvou o úvere sa rozumie akákol'vek zmluva odoiasnom poskytnutĺ peňaŽných prostriedkov
v prospech Klienta za odplatu.
'l.2.2. Banka sa Zmluvou oúvere zaväzuje poskytnúť peňažnéprostriedky vprospech Klienta a
prenechať ich vyuŽitie po dohodnutú dobu Klientovi (poskytnúť úver) a Klient sa ich zaväzuje prijať,
pouŽiť na dohodnutý účela Bankou poskytnuté peňaŽné prostriedky (istina úveru) v dohodnutej dobe
Banke vrátiť a zaplatiť Úroky, Poplatky a iné dlŽné sumy podl'a Zmluvy o úvere (d'alej len ,,iné
prĺslušenstvo''). Zmluva o Úvere sa uzatvára s podmienkou, Že počas jej trvania nenastanú akékol'vek
zmeny v úverovej spÔsobilosti Klienta, Banke známej pri uzatvárani Zmluvy o úVere, ktoré ohrozujú
plnenie záväzkov Klienta a ani sa v tejto dobe nestanú známymi iné okolnosti, ktoré ohrozujú plnenie
záväzkov Klienta alebo ich Zabezpečenie. Úverovou spÔsobilosťou sa rozumejú skutočnosti na strane
Klienta, podstatné pre jeho spÔsobilosť uzavrieť Zmluvu o úvere a pre jeho schopnosť a pripravenosť
vrátiť ĺstinu a zaplatiť Uroky alebo poskytnúť iné peňaŽné plnenie za dočasnéposkytnutie peňaŽných
prostriedkov a splniť iné peňaŽné záväzky spojené s úverom. Banke pri uzatváranĺ Zmluvy o úvere
známou Úverovou spÔsobilosťou sú tie skutočnosti (ich existencia alebo neexistencia alebo určitý stav
pri uzatváranĺ Zmluvy o Úvere alebo k inému určitémuiasu), ktoré boli Klientom Banke preukázané,
alebo o ktoých ju Klient ubezpeÓil svojim vyhlásením, alebo ktoré sú medzi nimi osobitne dohodnuté.
Pri posudzovaní úverovej spÔsobilosti Klienta, zabezpeéenia jeho záväzkov a ohrozenia ich plnenia sa
prihliada aj na vplyvy účastiKlienta v Skupine klienta.
í.3. !né Zmluvy a právne úkony
Tieto obchodné podmienky určujúaj časťobsahu inej Zmluvy alebo právneho úkonu, ako je Zmluva o
úvere, a to:
í.3.í.zmluvy medzi Bankou a Klientom, ktorou sa Banka zaväzuje prevzĺaťna účetKlienta záväzok
vo svojom mene v prospech Klientom určenej osoby (d'alej len ,'Zmluva na účetKlienta"), (napr.
zmluva o poskytnutí bankovej záruky, zmluva o otvorení akreditívu), na vznik záväzkov z nich a na
záväzok Klĺenta uhradiť Banke to, óo je povinná plniť zo svojho záväzku na úóet Klienta a
1.3.2. zmluvy medzi Bankou a Klientom alebo iným účastníkom,alebo právneho Úkonu Klienta alebo
iného účastnĺka,ak sa nimi alebo na ich základe poskytuje v prospech Banky Zabezpeé,enie jej
pohľadávky (d'alej len ,,ZmIuva o zabezpečení"),na ktorÚ sa vzťahujú tieto obchodné podmienky,
í.3.3. ak Zmluva na Účet klienta alebo Zmluva ozabezpečení na tieto obchodné podmienky odkazuje,
priÓom

'l.3.4. sa tieto obchodné podmienky a ich jednotlivé ustanovenia týkajúce sa Zmluvy o úvere alebo
záväzkov z nej pouŽijú primerane účeluZmluvy na účetKlienta alebo Zmluvy o zabezpeéení a povahe
záväzku z nich.
í.4. Interpretácia
1.4.1. Definície. NiŽšie uvedené výrazy majú nasledovný význam:

Klient
úveru

Mena

je druhá strana Zmlwy o úvere alebo Zmluvy na účetKlienta;
znamená menu, v ktorej je dojednané poskytnutie úveru; ak nie je dojednané
výslovne inak, je Klient povinný poskytnutý Úver vrátiť a tieŽ Uroky a iné peňaŽné
sumy platiť v Mene Úveru; ak nie je Mena úveru výslovne dojednaná, je touto menou
zákonná mena v Slovenskej republike, ktorou sa rozumie mena, v ktorej sa vydávajú
zákonné peniaze (zákonné platidlá) v Slovenskej republike;

Unacredit Bank czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky,
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o úvere, počas ktorého mÔŽe Banke vzniknúť
povinnosť poskytnúťa Klientovi právo cerpať za dojednaných podmienok úver;
oceňovacie obdobie
obdobie, poias ktorého je určená pevná výška úrokovej sadzby; aÍz*a
oceňovacieho obdobia alebo spÔsob jej určenia sú dohodnuté v Zmluve o úvere;
Podmienky čerpania podmienky dohodnuté v Zmluve o úvere alebo v týchto obchodných
podmienkach, ktoých riadne a včasnésplnenie je odkladacou podmienkou pre
vznik povinnosti Banky poskytnúťKlientovi úver;
Pracovný deň ktoýkol'vek deň, kedy sú vysporiadavané medzibankové obchody na prĺslušnom
medzibankovom trhu v závislosti od Meny úveru; Pracovným dňom Banky nie sú dni
pracovného vol'na a dni pracovného pokoja Slovenskej republiky a ani deň, ktoý
Banka z obzvlášť závaŽných prevádzkových dÔvodov vyhlási za deť'l, ktoý nie je
Pracovným dňom;
neplneniaakákol'vek
skutočnosti ktorci vmĺffirozuje r-aďne a včasnéptncnie zffiŽkov---PríBaď
Klienta, ktorá je podl'a Zmlwy o úvere alebo podl'a ustanovenĺ týchto obchodných
podmienok, prípadne podl'a osobitných obchodných podmienok (ak existujÚ),
oznaóená za dÔvod predčasnej splatnosti úveru.
Skupina klienta všetky osoby, ktoré sú v zmysle prísĺušnýchustanovení obchodného zákonnĺka
ovládané Klientom, ktoré v zmysle obchodného zákonnĺka Klienta ovládajú alebo sú
spoloine s Klientom ovládané treťou osobou. Pre účelytýchto obchodných
podmienok patrí do Skupiny klienta aj ručitel', pristupujúci dlŽník, záložca prípadne
iná osoba, ktorá vstúpi alebo vstúpila do záväzkového vzťahu s Bankou v súvislosti
s poskytnutím úveru Klientovi;
Určený účet bežný účetKlienta zriadený v Banke, ktoý je podl'a Zmluvy o úvere určený na
prijatie peňaŽných prostriedkov čerpanéhoúveru a na platenie peňaŽných záväzkov
Klienta;
Úrokové obdobie časovéobdobie určenév Zmluve o úvere alebo spÔsobom v nej uvedeným,
počas ktorého sú Bankou úótované Úroky, na konci ktorého sú príslušnéUroky
splatné a po ktorom obvykle nasleduje d'alšie Úrokové obdobie; pokial' Zmluva
o úvere neuróuje inak, prvé Úrokové obdobie začínaplynúťprvým dňom óerpanĺa
úveru a končíposledným dňom príslušnéhokalendárneho mesiaca a posledné
Úrokové obdobie končívdeň splatnosti istiny Úveru;
Úroky
sú peňaŽné prostriedky, ktoré je Klient povinný platiť Banke zdlŽnej sumy istiny
úveru v mnoŽstve uróenom podl'a Urokovej sadzby uvedenej v Zmluve o úvere, a to
za dobu do vrátenia dlŽnej sumy istiny úveru;
Úroky z omeškania sú peňaŽné prostriedky, ktoré je Klient povinný platiť Banke v prĺpade jeho
omeškania s platením peňaŽného záväzku alebo jeho časti (splátky) Banke
z nezaplatenej sumy v množstve podl'a sadzby určenej v Zmluve o úvere;
Zabezpečenie akékolVek oprávnenie Banky na uspokojenie jej poh|'adávok, na ktoré sa vzťahujú
tieto obchodné podmienky, zriadené zmluvou alebo iným dojednanĺm alebo
jednostranným právnym úkonom pre prípad, Že záväzky Klienta nebudú splnené
riadne a včas alebo ich splnenie bude ohrozené'
obdobie čerpania obdobĺe dohodnuté v Zmluve

1.4.2. Výrazy, ktoých význam je vymedzený kdekol'vek v texte týchto obchodných podmienok, majÚ
tam uvedený význam aj na inom mieste v týchto podmienkach, ako aj v Zmluve o Úvere, ktorej časť
obsahu určujú,pokiaľ kontext nevyŽaduje inak. To obdobne platĺ aj o význame výrazov zavedených na
skrátené označenie určitéhovyjadrenia. Ak je v súvĺslostis vymedzením významu nejakého výrazu
v ňom pouŽité veľkézačiatočnépísmeno, je tak len na ul'ahčenie orientácie v texte a výraz má rovnaký
význam aj s malým začiatočnýmpĺsmenom, ibaŽe z kontextu vyplýva inak. Ak z kontextu nevyplýva
iné, výrazy v jednotnom číslezahŕňajú aj význam mnoŽného číslaa naopak. Ak z kontextu nevyplýva
iné, pojem Zmluva o úvere pouŽitý v texte týchto obchodných podmienok zahŕňa aj Zmluvu na účet
Klienta.
'l.4.3. Nadpisy pouŽité v týchto obchodných podmienkach alebo v Zmluve o úvere, ktorej časťobsahu
určujú,slúŽia len na uľahčenie orientácie v texte a nemajú vplyv na výklad týchto obchodných
podmienok alebo Zmluvy, ktorej časťobsahu určujú.
1.4.4. odkaz na právny predpis znamená právny predpis v jeho platnom a účinnomzneni'
Unicredit Bank czech Republic and slovakia, a. s., pobočka zahran|čnej banky, Bratislava
obchodne podmienky pre úvery podnikateľom úóinné od 1.11-2014
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í.5. Právny reŽim
í.5.í.Pred znením týchto obchodných podmienok majú prednosť odchylné dojednania vZmluve

o úvere a aj osobitné obchodné podmienky, na ktoré odkazuje Zmluva o úvere, ak také existujú' Ak zo
Zmluvy o úvere, z osobitných alebo z týchto obchodných podmienok nevyplýva iné, vzťahujÚ sa na
Zmluvu o úvere ajvšeobecné obchodné podmienky Banky na vykonávanie bankových obchodov.
1.5.2. Ak zo Zmluvy oúvere a z obchodných podmienok, ktoré určujúcast' jej obsahu nevyplýva iné,
spravujú sa pomery medzi Bankou a Klientom ustanoveniami obchodného zákonnĺka o Zmluve o
úvere a jeho všeobecnými ustanoveniami o obchodných záväzkových vzťahoch, pričom sa prihliadne
na obchodné zvyklosti vŠeobecne zachovávané v odvetvĺ bankovníctva.

Il.

čast'

če r p a nŤeÍverraffi rľĺÍenkyrče rpan a
l

2.1. Banka poskytne peňaŽné prostriedky v prospech Klienta (čerpanie- úveru) len na základe
predloženia jeho písomnej Žiadosti o čerpanie úveru a len v Mene úveru. Ziadosť o čerpanie Úveru

predkladá Klient na tlačivg Banky alebo iným spÔsobom dohodnutým v Zmluve o úvere. Žiadosť treba
predloŽiť riadne vyplnenú a doloŽenú, aby z nej bola zrejmá poŽadovaná suma čerpania, bankové
spojenie prĺjímatel'aplatby a d'alšie okolnosti potrebné podl'a Zmluvy o úvere na čerpanie úveru.
Žiadosť sa predkladá v Pracovný deň v Bankou uróenom dennom čase, najskÔr však v deň podpĺsania
Zmluvy o úvere'
2.2. Klient zodpovedá za správnosť vyplnenia Žiadosti o čerpanie, pričom berie na vedomĺe, Že Banka
nepreberá zodpovednosť za akékol'vek škody spÔsobené Klientovi vykonaním platby podľa chybne
vyplnenej Žiadosti o ierpanie'
2.3. Banka poskytne poŽadované peňaŽné prostriedky bezhotovostne v prospech úótu prijímatel'a
určenéhov Žiadosti o ierpanie. Pokial' sa vzájomne neodsúhlasi iná lehota na predkladanie tejto
Žiadosti a na plnenie Banky, Banka poskytne poŽadované peňaŽné prostriedky v deň určený v tejto
Žiadosti, pokiaľ ide o Pracovný deň, ak je Žiadosť predloŽená najmenej druhý Pracovný deň do 11:00
hod' pred poŽadovaným vykonaním platby, a to do Bankou urieného denného času' Ak je Žiadosť
predloŽená v kratšej lehote pred poŽadovaným dňom vykonania platby, alebo ak tento deň nie je
v Žiadosti určený, tak Banka poskytne peňaŽné prostriedky v druhý Pracovný deň po predloŽení takejto
Žiadosti. Záväzok Banky poskytnúťúver je splnený pripísanĺmsumy ierpania v prospech Určeného
účtualebo úótu prijímatel'a vedeného v Banke alebo vykonaním úkonov na prevod óerpanej sumy na
ťarchu Klienta v prospech úctu prijĺmatel'a v inej banke.
2.4. Ak Žiadosť o čerpanie Úveru nevyhovuje podmienkam Zmluvy o úvere a týchto obchodných
podmienok, Banka to oznámi Klientovi a žiadosťo čerpanie úveru mu vráti.
2.5. SpoIočnéustanovenia
2.5.1. Banka je povinná poskytnúťpeňaŽné prostriedky v prospech Klienta, len ak sú riadne a včas
splnené všetky Podmienky čerpania, a to najneskÔr do 5 Pracovných dnĺ odo dňa splnenia Podmienok
čerpania. Aj ked' sÚ splnené Podmienky čerpania, Banka mÔŽe odoprieť poskytnutie peňaŽných
prostriedkov, ak nastali zmeny v úverovej spÔsobilosti Klienta, ktoré ohrozujú plnenie záväzkov Klienta
alebo sa stali známymi iné okolnosti, ktoré ohrozujú plnenie záväzkov Klienta alebo ich Zabezpečenie
(bod 1 .2.2.týchto obchodných podmienok).
2.5.2. Ak Banka odoprie poskytnutie ÚVeru, podl'a okolností mÔŽe poskytnúť lehotu na odstránenie
dÔvodov odopretia alebo na preukázanie, Že pominuli, alebo mÔŽe s okamŽitou Účinnosťou vypovedať
poskytnutie úveru alebo jeho časti, odstúpiťod Zmluvy o ÚVere, alebo ak bola časťÚveru uŽ
poskytnutá, poŽadovať jeho vrátenie s Urokmi podľa ustanovení týchto obchodných podmienok pre
predčasnúsplatnosť Úveru. Ak v tejto súvislosti nedošlo k poskytnutiu úveru, Banka je oprávnená
poŽadovať a Klient je povinný na poŽiadavku Banky zaplatiť náklady súvisiace s uzavretĺm Zmluvy o
úvere. Ak sa stane, Že Banka umoŽní ierpanie úveru bez toho, aby bola splnená niektorá Podmienka
čerpania alebo ked' je dÔvod na odmietnutie poskytnutia úveru, nemoŽno z toho nijako odvodzovať, že
sa Banka zrieka alebo vzdáva práva trvať na splnení tejto alebo inej Podmienky čerpania a uplatňovať
následky jej nesplnenia kedykoľvek neskÔr alebo práva uplatňovať následky, spojené podľa
predchádzajúcej vety s odopretím poskytnutia úveru'
UniCredit Bank czech Republic and Slovakia, a. s.' pobočka zahraničnej banky,
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2.5.3. Ak nastane skutočnosť,ktorá znamená, Že ku dňu čerpania úveru prestane byť spĺnená nejaká
Podmienka čerpania alebo ktorá je dÔvodom na odopretie poskytnutia úveru, Klient je povinný toto bez
zbytoóného odkladu oznámiť Banke, a ak uŽ boli peňaŽné prostriedky poskytnuté, tieto vrátiť.
2.5.4. Právo Klienta na poskytnutie peňaŽných prostriedkov nemoŽno postÚpiť inému ani ho zaloŽiť bez
pĺsomnéhosúhlasu Banky.
2.5'5. Ak nebude úver poskytnutý najneskÔr do skončenia obdobia čerpania, Banka nie je po jeho
skončenípovinná peňaŽné prostriedky poskytnúť.
2.5.6. Ak nebude úver čerpaný v dojednanej výške, má Banka voci Klientovi poias obdobia čerpania
právo na Poplatok z nečerpanej sumy dojednaného úveru, a to aj vtedy, ked' sa tak stane preto, že
Banka poskytnutie peňaŽných prostriedkov odoprie. Ak nebol úver poskytnutý vÔbec, má Banka právo
na zaplatenie nákladov obdobne ako pri odopretí poskytnutia peňaŽných prostriedkov.
Ill. čast'
Sp!ácanie úveru

3.1.Peňažnésumy na vrátenie Klientovi poskytnutých peňaŽných prostriedkov a na zaplatenie Úrokov
a Poplatkov a iného prĺslušenstva, platí Klient bezhotovostne z Určeného účtu.Podpisom Zmluvy
o úvere sa dojednáva, Že Banka splatnú sumu istiny alebo jej časti (splátky), Urokov a Poplatkov
a prípadne splatných súm iného príslušenstva (d'alej spoloine len ,,dlŽná suma") zÚétováva na t'archu
UrčenéhoÚčtu bez d'alšieho príkazu Klienta ako majitel'a úitu, formou inkasa Banky a V prvom poradĺ
platieb Klienta.

3.2. Klient sa podpisom Zmluvy o úvere zaväzuje mať najmenej dva Pracovné dnĺ predchádzajÚce
termínu splatnostĺ dlŽnej sumy, alebo ak pripadne tento deň na deň, ktoý nie je Pracovným dňom,
najneskÔr v najbliŽšĺpredchádzajúci Pracovný deň, na Určenom účtedostatočne vysoký pouŽĺteľný
zostatok peňaŽných prostriedkov na zaplatenie dlŽnej sumy. Ak v týchto termĺnoch nebude mať
dostatok prostriedkov na tomto úite, Banka bude aj opakovane zúčtovávaťdlŽnú sumu alebo jej časť
na ťarchu Urceného účtuaj pred inými platobnými príkazmi Klienta, ako je uvedené v predchádzajúcom

odseku.
3.3. Ak v termínoch uvedených v bode 3.2' nebude na Určenom Účte dostatočne vysoký pouŽitel'ný
zostatok peňaŽných prostrĺedkov na úhradu dlŽnej sumy, vzniká Banke právo na preddavok na
zaplatenie dlŽnej sumy, ktoré je splatné v tomto termíne na ťarchu ktoréhokol'vek Účtu Klienta
vedeného Bankou.
3.4. Platobný záväzok Klienta je splnený zÚčtovaním platenej sumy na úverový účet,ak ide o istĺnu
úveru alebo na ĺný účetv prospech Banky, ak ide o iné záväzky (Uroky, Poplatky a iné príslušenstvo).
Pokial' Zmluva o úvere neuróí ĺnak, ak je pri platení Klient v omeškaní s platením nejakej dlŽnej sumy,
alebo ak platenie nestačína zaplatenie všetkých záväzkov, zapoóítava sa plnenie na najskÔr splatný
záväzok a pri záväzkoch s rovnakým časom spĺatnosti najprv na Uroky, potom na istinu a za nimĺ na
Uroky z omeškania a na Poplatky.
3.5. Právo na predčasnésplatenie úveru
3.5.1. Ak zo Zmluvy o Úvere nevyplýva iné, vrátiť istinu úveru alebo jej časťpred časom určeným
v Zmluve o úvere je Klient oprávnený (nepovinná splátka), len na základe jeho písomného oznámenia
Banke, doručenéhoBanke, ak Banka písomne neodsúhlasíiné, najneskôr 30 dní pred takto
poŽadovanou splatnosťou, a to spolu s riadne vyplneným príkazom na úhradu, pokiaľ Klient
v oznámení neurčívýšku nepovinnej splátky a svoj účet,na ťarchu ktorého má Banka nepovinnú
splátku uhradiť. Nepovinná splátka musĺ byť splatná v posledný deň oceňovacieho obdobia a musí byť
vo výške dlŽnej sumy istiny alebo najmenej vo výške riadnej splátky istiny určenej v Zmluve o úvere
alebo jej násobku, ak sú dojednané, kedy sa započítavanajskÔr na poslednÚ riadnu splátku istiny a
potom postupne na splátky jej predchádzajúce; tým sa mení určenie splátok a ich splatnosti v Zmluve o
úvere. Úpravu splátok podl'a predchádzajúcej vety, na základe a podľa tohto dojednania, oznámi Banka
Klientovi.
3.5.2. Ak sa osobitne nedojedná inak, pri kaŽdom vrátení istiny alebo jej časti pred posledným dňom
lehoty, na ktorú bol úver poskytnutý, je Klient povinný zaplatiť Banke na jej výzvu náhradu V sume,
o ktorú úroky zo sumy predčasnej platby za zvyšok tejto lehoty určenépodľa Zmluvy o úvere, prevyšujú
úroky, za ktoných sa v Pracovný deň nasledujúci po dnĺ predčasnej platby na medzibankovom
Unicredit Bank czech Republĺc and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava
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peňaŽnom trhu, na ktorom obchoduje Banka, prijímajúdepozitá (vklady) v Mene úveru a s lehotou
splatnosti zhodnou s týmto zvyškom lehoty alebo s inou na tomto trhu pouŽívanou, ktorá jejje najbliŽšia
alebo namiesto tejto náhrady má Banka právo na Poplatok za predčasnÚ platbu vo výške určenej
Zmluvou o úvere alebo Cenníkom Banky, ktoý je splatný spolu s nepovinnou splátkou, pricom platba
na nepovinnú splátku sa zapoiítava najskÔr na tento Poplatok. PouŽitie ustanovenia S 503 ods. 3
obchodného zákonníka sa vylučuje.
3.5.3. Ustanovením bodu 3'5.2. týchto obchodných podmienok nie je dotknuté právo Banky poŽadovat'
od Klienta, pre prípad, Že predčasná splátka istiny úveru je zaplatená v iný ako v posledný deň
oceňovacieho obdobia, zaplatenie náhrady (Izv' break costs) zodpovedajúcej sume, o ktorú úroky
určenépodl'a Zmluvy o úvere zo sumy predčasnej platby za obdobie od zaplatenia do posledného dňa
prebiehajúceho oceňovacieho obdobia, prevyšujúúroky, za ktoých sa v Pracovný deň nasledujúci po
dni predčasnej platby na medzibankovom peňaŽnom trhu, na ktorom obchoduje Banka, prijĺmajÚ

depozitá (vklaffi!ffiveru-asľehotouspľatnosti zhodnoralebrobrffinou sozvyškom ďloý
prebiehajúceho oceňovacieho obdobia. PouŽitie ustanovenia $ 503 ods. 3 obchodného zákonnĺka sa

vylučuje.

3.6. Klient je povinný vrátit' dlŽnú sumu istiny s Urokmi pred časom splatnosti určeným v Zmluve

o Úvere a Banka je oprávnená to poŽadovat' pred týmto časom, len ak nastane niektorá zo skutočností,
ktorá je podl'a Zmluvy o úvere alebo týchto obchodných podmienok dÔvodom predčasnej splatnosti
úveru.

lV. čast'
Úroky a Úroky z omeškania
percentná sadzba za rok (per annum, v
skratke p' a')' Úroková sadzba môŽe byť určená jednou poloŽkou fiednozloŽková Úroková sadzba)
alebo ako dvojzložková Úroková sadzba, ktorá sa určuje pomocou (súčtom)dohodnutej referenčnej
sadzby a prtráŽky (maže). Ustanovenia bodu 4.7. týchto obchodných podmienok nie sú dotknuté'
4.2. Ak nie je v Zmluve o úvere určenéinak, Uroková sadzba je pohyblivá. Pohyblivá Uroková sadzba
sa bez d'alšej dohody účastníkovalebo súhlasu Klienta dodatočne mení, alebo sa mÔŽe meniť, a to aj
opakovane, podl'a Zmluvy o úvere a týchto obchodných podmienok. Ak nie je dohodnuté inak,
dvojzloŽková Uroková sadzba odvodená od referenčnej sadzby sa mení priamo zmenou refereninej
sadzby.
4.3. Ak je dojednaná Úroková sadzba odvodená od referenčnej sadzby, ktorou je predajná (offer)
úroková sadzba na určitom medzibankovom peňaŽnom trhu a táto sadzba nie je v óase rozhodnom
podl'a Zmluvy o úvere podl'a pravidiel tohto trhu zverejnená, obdobne sa pouŽije ponúkaná nákupná
(bid) úroková sadzba toho ĺstéhotrhu zvýšená o jeden percentný bod. Ak nebude zverejnená ani táto
sadzba, pouŽije sa obdobne posledná zverejnená offer sadzba, zvýšená V pomere zvýšenia Bankou
vyhlasovanej referenčnej úrokovej sadzby za éas od tohto posledného zverejnenia k času rozhodnému
podľa Zmluvy o úvere. Pre jednotlivé oceňovacie obdobia je rozhodujúca referenčná sadzba
zverejnená dva Pracovné dni pred prvým Pracovným dňom prĺslušnéhooceňovacieho obdobia a je
platná až do predposledného dňa tohto oceňovacieho obdobia vrátane, s výnimkou kontokorentného
úVeru, kedy je platná až do posledného dňa tohto oceňovacieho obdobia vrátane. Ak zverejnená
predajná (offer) Úroková sadzba na určitom medzibankovom peňaŽnom trhu, ktorá je referenčnou
sadzbou, pomocou ktorej sa určuje Uroková sadzba pre výpoiet Úrokov, má zápornú hodnotu, pri
urÓení Úrokovej sadzby pre výpočet Urokov sa na referenčnú sadzbu neprihliada.
4.4. Uroky sa počĺtajúzo skutočných denných stavov istiny poónúc dňom zúčtovaniačerpanej sumy
úveru na úverový Účet a koniiac dňom predchádzajúcim dňu úplneho splatenia istiny; pri výpočte
Úrokov sa rok poiíta ako 360 dnĺ, pokiaľ Zmlwa o úvere neurčuje inak'
4.5. Úroky sa platia pozadu za obdobie a v čase podľa určenia v Zmluve o úvere.
4.6. Uroky z omeškania
4.6.1. Ak je Klient v omeškaní s platením peňaŽného záväzku a|ebo jeho časti (splátky)' je Banka popri
plnení záväzku oprávnená poŽadovať od Klienta aj Uroky z omeškania z dlŽnej sumy, a to počnúc
dňom splatnosti dlŽnej sumy, s ktorou je v omeškanĺ.

4.í. Uroková sadzba pre výpočet Úrokov sa pouŽĺva ako
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4.6.2. Uroky z omeškania sa platia vo výške uróenej podl'a Urokovej sadzby pre výpočet Úrokov v deň
splatnosti dlŽnej sumy, zvýšenej o prĺráŽku uróenú v Zmluve o úvere alebo vo výške uróenej iným
spÔsobom podl'a dojednania v Zmluve o úvere. Písomným oznámenĺm Klientovi môŽe Banka Úrokovú
sadzbu pre Uroky z omeškania uriiť aj inak; takto uróená výška Úrokov z omeškania nesmie však byť
vyššiaako je uvedené v predchádzajÚcej vete' V ostatnom platia o Úrokoch z omeškania ustanovenia
o Úrokoch.
4.7. osobitné ustanovenia o zmene Úrokovej sadzb'y
4.7.1. Pokial' Banka včase rozhodnom pre uróenie Urokovej sadzby úveru odÔvodnene zistí, že jej
náklady na zĺskanie peňaŽných zdrojov na medzibankovom trhu vo výške porovnatel'nej s ierpanou
sumou Úveru (náklady financovania) presahujú výšku referenčnej sadzby dohodnutej v Zmluve o úvere

alebo pokial' Banka poóas plynutia oceňovacieho obdobia zistí, Že jej náklady na udžiavanie

-

poskytnutého čerpania úveru presahujú výšku referenčnej sadzby dohodnutej v Zmluve o Úvere, potom
odmietnuť BoslrytnutÍe_dälšictt'occrpania úveru;alebo (ii) jo Banka-opľávnená;
-firBankaffivnená
jednostranným oznámením Klientovi s účinnosťouku dňu určenémuv takom oznámenĺ, zvýšiťpodl'a
Zmluvy o úvere uplatňovanú prĺráŽku (maÉu) o také percento určenéBankou, ktoré zodpovedá
skutočným nákladom financovania úveru alebo jeho časti alebo nákladom na udrŽiavanie prĺslušného
čerpania, zistené z akéhokol'vek zdroja, ktorý Banka odÔvodnene určí.
4.7.2. Pokial' Klient neplní alebo nedodrŽiava záväzky určenév týchto obchodných podmienkach alebo
v Zmluve o úvere alebo ak nastane Prĺpad neplnenia, Banka môŽe jednostranným oznámením
zaslaným Klientovi zvýšit' dojednanú mažu o výšku uróenú v Zmluve o úvere, a to s účinnosťouodo
dňa uróeného v oznámenĺ Banky a až na čas do pominutia dÔvodu takého zvýšenia.

V. čast'
Poplatky a náhrady
5.1. Ak je Klient povinný podl'a Zmluvy o úvere alebo týchto obchodných podmienok p|atiť iné odplaty
ako sÚ Úroky a náhrady (v týchto obchodných podmienkach aj len ,,Pop!atky") a ich výška nie je
určená v Zmluve o úVere, ich výšku, prípadne podmienky určuje cennĺk Banky platný v dobe splatnosti
daného poplatku, prípadne bliŽšie uriený v Zmluve o úvere (v týchto obchodných podmienkach aj len

,,Cenník")'
5.2. Banka platný Cenník uverejňuje na svojej internetovej stránke a vyvesenĺm jeho textu vo svojich
verejne prístupných prevádzkových priestoroch. o zmenách poplatkov Banka informuje uverejnením
platného Cenníka; zmena Cennĺka nadobúda úÓinnosť dňom uverejnenia, ak v ňom nie je urÓené inak.
5.3. Klient je povinný, pokial' nie je dohodnuté inak, uhradiť Banke všetky Bankou preukázané náklady,
ktore jej vzniknú v súvislosti so záväzkovým vzťahom medzi Bankou a Klientom vrátane prípravy a
vyhotovenia zmĺuvnej dokumentácie záväzkových vzťahov medzi Bankou a Klientom, ako aj ich zmien'
5.4. Banka je oprávnená vyúitovaťKlientovi akékolVek zákonom predpĺsanéodvody, dane a poplatky,
ktoré bude musieť Banka zaplatĺť v súvislosti so vznikom a trvaním právneho vzťahu zaloŽeného
Zmluvou o úvere alebo výkonom práv s tým spojeným, pričom tieto sa stávajú splatnými dňom, ked'
Banka vykonala príslušnúÚhradu. Klient je povinný Banke na jej výzvu uhradiť všetky poplatky,
výdavky a náklady (vrátane nákladov právneho zastúpenia a cestovných nákladov), ktoré Banke
vzniknÚ v súvislosti s vymáhaním dlŽnej sumu úveru alebo jej óasti, t. j. najmä s podaním žaloby a
vykonanĺm iných úkonov potrebných na zachovanie alebo vykonanie práv Banky vyplývajúcich
zo Zmluvy o úvere alebo inej zmluvy, napr. Zmlwy o zabezpeéení (napr. náklady spojené so spísanĺm
notárskej zápisnice ako exekuiného titulu), pričom tieto sa stávajú splatnými dňom doručenia hore
uvedenej výzvy Klientovi.

Vl. čast'
Zabezpečenie
6.1. Podpisom Zmluvy o Úvere sa Klient zaväzuje dať sám alebo prostredníctvom tretej osoby vhodnú
zábezpeku alebo poskytnúť iné, pre Banku dostatočnéZabezpečenie na uspokojenie pohľadávok
Banky a splnenie záväzkov Klienta vrátĺťposkytnuté peňaŽné prostriedky a zaplatiť Uroky z nich
Unicredit Bank czech Republic and slovakia, a. s., pobočka zahranične.i banky,
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náhrady, ako aj na zabezpečenie ostatných peňaŽných záväzkov Klienta,
vrátane záväzkov z porušenia Zmluvy o Úvere, záväzkov pri predčasnej splatnosti a záväzkov
z odstúpenia od Zmluvy alebo jej vypovedania a prĺpadných záväzkov súvisiacich s vyhlásením
neplatnosti Zmluvy o úvere alebo s jej zánikom z iných dÔvodov (d'alej len ,,zabezpečená pohl'adávka"
alebo,,zabezpeč ený zäväzok").
6.2. Veci alebo práva prijíma Banka ako dostatocnú zábezpeku len do sumy ňou urienej. Pokial'
Zmluva o Úvere neurčuje inak, Zabezpecenie sa zriad'uje a udržiava a ocenenie predmetu zábezpeky
sa vykonáva na náklady Klienta. Na vyzvanie Banky je Klient povinný poskytnúťjej potrebné údaje a
podklady na overenie právnej spÔsobilosti ponúknutej zábezpeky a na vykonanie ocenenia alebo
úradnéocenenie vykonané Bankou určeným znalcom, a to aj vtedy ak je záložcom alebo inú
zábezpeku poskytuje iná osoba ako Klient.
6.3. Ak sa za trvania zabezpeč,eného záväzku Zabezpečenie stane nedostatočným pre jeho zhoršenie
(napr. zmenou ceno\n@točným
zriadením zálohĺého práv-rkpredmetu_záloŽnefio
práva bez súhlasu Banky v prospech iného veritel'a alebo ak sa znlŽi majetková spÔsobilosť tretej
osoby, ktorá zabezpečuje záväzky Klienta) alebo zhoršením úverovej spÔsobilosti Klienta, Klient sa
zaväzuje doplniť bezzbytoiného odkladuZabezpečenie na pÔvodný rozsah alebo na rozsah primeraný
dlŽnej sume podl'a Bankou všeobecne pouŽĺvaných pravidiel na oceňovanie Zabezpečenia v čase jeho
zhoršenia a Banka je oprávnená to poŽadovať.
6.4. Za trvanĺa zabezpeéeného záväzku je Klient povinný Banku neodkladne písomne informovať o
všetkých okolnostiach, ktoré mali alebo by mohli mať za následok zhoršenie alebo zmarenie
Zabezpeéenia a podl'a dohody s Bankou alebo na jej výzvu predkladať Banke potrebné údaje a
podklady na overenie dostatočnosti Zabezpeéenia vrátane aktuálneho znaleckého ocenenia
Zabezpeéenia, ako aj na overenie majetkovej spôsobilosti tretej osoby, ktorá zabezpeč,uje zäväzky
Klienta.
a dojednané Poplatky

čast'
Vyhlásenia Klienta
V!!.

7.1. Klient podpisom Zmluvy o úvere ku dňu jej podpisu vyhlasuje a Banku ubezpeóuje o nasledovnom:
Spôsobilost' a oprávnenie podnikat'
7.1.1. Klient je oprávnený podnikať v oblasti účeluúveru a uzatvárať Zmluvy a dohody a robiť iné úkony
súvisiace s poskytnutím úveru, a to, podl'a určenia v Zmluve o úvere, ako fyzická osoba alebo ako
právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo inom zákonom určenom registri a akékol'vek
povolenia, licencie a rozhodnutia alebo iné súhĺasyvyŽadované na vykonávanie jeho podnikatel'skej
činnosti sú vydané, ak treba právoplatné a ich Úóinky trvajú.
Neexistencia konkurzu a iných konaní
7.1.2. (1) Neprebieha konanie smerujúce k obmedzeniu alebo pozbaveniu jeho spÔsobilosti na právne
úkony, ak je Klient fyzickou osobu, alebo, (2) ak je Klient obchodnou spoloónosťou alebo inou
právnickou osobou, neprebieha konanie smerujúce k zrušeniu obchodnej spoloÓnosti alebo
k rozhodnutiu o jej neplatnosti súdom, prĺpadne obdobné konanie, ak je Klient inou právnickou osobou,
nie sú dané dÔvody na zaéatie takéhoto konania, Že spoločnĺcialebo zriad'ovatelia nerobia úkony na
zrušenie obchodnej spoloinosti alebo inej právnickej osoby, ani neprebieha konanie, ktoré by mohlo
znemoŽniť alebo podstatne obmedziť vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu alebo jeho člena; (3) na
majetok Klienta alebo jeho významných obchodných partnerov (odberatel'ov) ani na majetok ólena
Skupiny klienta nebol vyhlásený konkurz ani povolené vyrovnanie alebo reštrukturalizácia, nebolo
rozhodnuté o ich likvidácii, ak ide o Klienta alebo člena Skupiny klienta, ktoý je právnickou osobou; (4)
neprebieha súdny spor alebo iné súdne alebo administratívne či iné konanie, ktoré by mohlo ovplyvniť
platnosť Zmlwy o úvere alebo schopnosť Klienta prĺpadne ólena Skupiny klienta splniť jeho záväzky zo
Zmluvy o úvere a súvisiacich zmlÚv (najmä zo Zmluvy o zabezpečenĺ),a Že podľa jeho najlepšieho
vedomia neexistuje poruŠenieich zmluvného alebo iného zäväzku ani inej povinnosti, ktoré by mohlo
takúto skutočnosť vyvolať.

Platnost' Zmluvy o úvere
7.1.3.Zmluva oúvere bola na strane Klienta riadne schválená a v jeho mene riadne podpĺsaná podl'a
vnÚtorných postupov na jeho strane a zakladá platný a právne záväzný priamy záväzok Klienta,
Unicredit Bank czech Republic and Slovakia' a. s., pobočka zahraničnej banky'
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Vymáhatel'ný v súlade s jej podmienkami, pricom tento záväzok je z hl'adiska priority uspokojenia
pohl'adávky Banky prinajmenej na tej Úrovni ako jeho iné, nepodmienené, nezabezpečenéa
nepodriadené záväzky. To obdobne platí aj o iných právnych úkonoch Klienta uskutočnených ku dňu
podpisu Zmluvy o úvere v súvislosti s ňou.
7.1.4. Na uzavretie, ÚÓinnosť, výkon práva plnenie záväzkovzoZmluvy o úvere, aleboobdobne na iný
právny úkon súvisiaci s poskytnutĺm úveru, sa podl'a právneho predpisu, zakladatel'skej
(zriad'ovatel'skej) zmluvy alebo listiny, stanov, akejkol'vek inej zmluvy, rozhodnutia alebo iného Úkonu,
ktorým je Klient viazaný, nevyŽaduje na jeho strane súhlas, registrácia alebo iný úkon štátneho orgánu
alebo iného orgánu či osoby, a ak áno, takýto súhlas alebo iný úkon je mu daný a účinný.
Neexistencia porušenia a omeškania
7.1.5. Uzavretie Zmluvy o úvere a uzavretie prĺpadných d'alšíchzáväzkových vzťahov s ňou súvisiacich
zo strany Klienta alebo ilena Skupĺny klienta, plnenie povinnostĺ na ich základe a čerpanie úveru
.e V-rozBore so Žĺadnoffiom,
- -ľíiontomnl. su
rozhodnutÍm sÚdu; nálezornrozhodcovského orgánu anĺ rozhodnutím správneho orgánu, a to bez ohl'adu na účinnosťalebo
právoplatnosť, ktoré sú pre Klienta alebo člena Skupiny klienta záväzné, alebo ktoými sú dotknuté
práva a povinnosti Klienta alebo člena Skupiny klienta, alebo majú vplyv na stav ich majetku a
nepredstavujú ani porušenie ktoréhokol'vek právneho predpisu; Klient vyhlasuje, Že nie je v omeškaní
s platením danĺ, cla, poplatkov, s plnením svojich záväzkov voči úradu práce a verejným poisťovniam,
ani iných zákonom alebo na základe zákona ustanovených povinností.
7.1.6. obchod na základe Zmluvy oúvere vykonáva na vlastný úóet a na jeho vykonanie pouŽije
prostriedky, ktoré sú jeho vlastnĺctvom, a ak pouŽije prostriedky inej osoby, uvedie Banke v súlade so
zákonom jejtotoŽnosť'
osobitný vzt'ah k Banke
7.1.7. Klient nie je osobou s osobitným vzťahom k Banke podl'a zákona o bankách. Toto vyhlásenie sa
považuje za pravdivé a zopakované pri kaŽdom vykonanĺ obchodu. Klient sa zaväzuje bez zbytočného
odkladu oznámiť Banke, Že nastala okolnosť, na základe ktorej je podl'a zákona o bankách osobou
s osobitným vzťahom k Banke. V prípade, ak Banka zistí, Že toto vyhlásenie Klienta je nepravdivé,
stáva sa dňom, ked' sa o tejto skutočnosti Banka dozvedela, úver vrátane Úrokov za celÚ dohodnutú
dobu úveru splatný, ak sú dané okolnosti, ktoré zakladajú povinnosť Banky dohodnúťsankciu
okamŽitej splatnosti.
Neexlstencia podstatnej nepriaznivej zmeny
7.1.8. Ku dňu podpisu Zmluvy o úvere Klient nie je v zmysle príslušných právnych predpisov v úpadku,
ani nie sú dané nijake dÔvody na nútenéusporiadanie jeho majetkových pomerov, neexistuje Žiadna
skutočnosť, ktorá je podl'a Zmluvy o úvere alebo podl'a týchto obchodných podmienok označená za
dÔvod predčasnej splatnosti úveru a nedošlo ani k Žiadnej podstatnej zmene týkajúcej sa právneho,
finančnéhoalebo ekonomického postavenia Klienta alebo člena Skupiny klienta, či schopnosti Klienta
alebo člena Skupiny klienta splniť ktoýkol'vek jeho záväzok vyplývajÚci zo Zmluvy o úVere, týchto
obchodných podmienok a prĺpadných d'alšíchzáväzkových vzťahov súvisiacich so Zmluvou o úvere,
ako boli Banke preukázané, alebo o ktoých bola Klientom písomne alebo z verejne prístupných údajov
ubezpečená pri rokovanío zavretí Zmluvy o úvere.
Pravdivost' a úplnosťinformácií
7.1.9. Všetky dokumenty a d'alšie písomnéči ústne informácie odovzdané alebo oznámené Banke
v súvislosti s uzavretím Zmluvy o Úvere alebo akejkol'vek sÚvisiacej Zmluvy, alebo v súvislosti
s čerpanĺmúveru Klientom, sú ku dňu odovzdania alebo oznámenia pravdivé, úplné,správne a nie sú
vŽiadnom podstatnom ohľade zavádza1Úce, aže odo dňa, ked'boli uvedené dokumenty a d'alšie
informácie Banke odovzdané alebo oznámené, nedošlo ku Žiadnym podstatným nepriaznivým zmenám
v zäleŽitostiach, ktoných sa tieto informácie týkajú, ani v podnikateľskej činnosti Kĺienta.

7.2. Všetky vyhlásenia a ubezpečenia Klienta uvedené v týchto obchodných podmienkach alebo
v Zmluve o úvere, ako aj v súvislosti s rokovanĺm o uzavretĺ Zmluvy o úvere, sa povaŽujú za Klientom
zopakované kaŽdou Žiadosťou o óerpanie úveru ku dňu jej podania, ako aj ku dňu uzavretia
akéhokoľvekdodatku k Zmluve o úvere. Ak (1) sa tieto vyhlásenia ukáŽu podl'a stavu okolností,
o ktoých nimi Klient Banku ubezpečil, v podstatných okolnostiach nepravdivými ku dňu, ked' boli
urobené alebo neskÔr zmenou pomerov tak, Že to znamená nepriaznivý stav akejkoľvek skutočnosti
podstatnej pre jeho pripravenosť a schopnosť splniť jeho záväzky riadne a včas alebo ich
Unicredit Bank czech Republic and slovakĺa' a. s., poboóka zahraničnej banky, Bratislava
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Zabezpeč,enie, alebo (2) sa stanú Banke známymi okolnosti pre ktoré sa nemÔŽe na pravdivosť týchto
vyhlásení spoliehať a Banke nebolo včas poskytnuté uspokojive vysvetlenie Klienta, Banka je podl'a
okolností oprávnená odoprieť poskytnutie peňaŽných prostriedkov, poŽadovať od Klienta opatrenia na
nápravu podl'a ustanovení týchto obchodných podmienok o osobitných záväzkoch Klienta alebo
vznikajú iné práva a povinnosti podl'a týchto obchodných podmienok alebo podl'a Zmlwy o úvere'

V!ll. čast'

osobitné záv äzky K! ienta

Výkon podnikatel'skej čin nosti
8.í. Klient sa zaväzuje vykonávat'činnosti súvisiace suskutočňovaním úóelu pouŽitia úveru, ako aj

svojcrostatnupoďnÍkatelffiinnosffibŽitouodbornotIa aj inak riadnouďarosttivosttruazdrzatsr
všetkého,čo by zhoršovalo alebo ohrozovalo jeho spÔsobilosť splniť riadne a včas svoje záväzky voči
Banke. osobitne sa zaväzuje:

8.í.1. udžiavaťv platnosti a získavat'alebo obnovovať potrebné úradnépovolenia, súhlasy, vyjadrenia
alebo iné doklady a dodržiavaťzáväznépodmienky na uskutoóňovanie účelupouŽitia úveru a
vykonávanie jeho inej podnikatel'skej činnosti, vykonávať tieto óinnosti v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi pouŽitel'nými v Slovenskej republike, vrátane predpisov týkajúcich sa
ochrany Životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia a obdobne získavať a riadne a vóas

vykonávať práva a záväzky zo súvisiacich zmlúv a iných súkromnoprávnych úkonov;
8.1.2. riadne a v súlade s právnymi predpismi viesť svoje účtovníctvo,v ktorom zohl'adnĺ tieŽ údaje
vyplývajúce z dojednaných informainých záväzkov;
8.í.3. mať počas trvania úverovéhovzťahu s Bankou svoj hmotný investičný majetok a prĺpadné
zásoby poistené v primeranej výške voči beŽným rizikám a udžiavaťpoistenie celého svojho majetku
a zodpovednosti za škodu spÔsobenú tretím osobám a na ten účeludrŽiavať poistné zmluvy
s uznávanými poisťovňami v rozsahu obvyklom pre podobné podniky v Slovenskej republike;
8.1.4. zariadit, aby pohl'adávky Banky voči nemu boli prednostne uspokojené zmajetku, na ktoý sa
vzťahuje Zabezpeéenie a zriadiť, aby pohl'adávky Banky voói nemu mali z hl'adiska poradia platieb
prinajmenšom rovnocenné postavenie (pari passu) so všetkými nepodmienenými, nezabezpečenými
a nepodriadenými pohľadávkami všetkých jeho d'alšĺch veritel'ov, s výnimkou veritel'ov, ktoých
pohľadávky majú prednost' výhradne z titulu právnych predpisov upravujúcich napr' konkurz alebo
reštru ktu ralizáciu, ikvidáciu a exekúciu.
8.1.5. Klient sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomnéhosúhlasu Banky:
l

a/ neprestane vykonávať podnikatel'skÚ Ďinnost', aniju podstatne neobmedzl alebo nezmení,
b/ nevhodne nezmení rozsah a podmienky uskutočňovania účelu,na
podkladom pre posúdenie Žiadosti Klienta o úver,

ktoý sa má pouŽiť úver, ktoré boli

c/ nescudzí ani inak sa nezbaví svojho dlhodobého majetku, ani majetku, ktoý slÚŽi na Zabezpeienie
zabezpečených pohl'adávok, vrátane jeho vkladu do obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby
(to obdobne platĺ aj pre časti a prĺslušenstvo uvedeného majetku) a vrátane prevodu (predaja)
vlastného podniku alebo jeho časti, a to ani keby tento majetok mal byť spätne prenajatý alebo inak
daný do pouŽívania Klienta,

dĺ neposkytne

iným svojim veritel'om (d'alej spoločne ako ,,lní Veritelia") Žiadne zábezpeky,

zabezpeéovacie inštrumenty alebo práva podporujúce zabezpečenie svojich záväzkov voči týmto lným
Veriteľom alebo ktorémukol'vek z nich a sÚčasne zariadi, aby ani jeden z jeho záväzkov voči lným
Veriteľom nebol akokoľvek zvýhodnený na Úkor jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy medzi Bankou
a Klientom, s výnimkou tých záväzkov, u ktoých je odlišné postavenie zakotvené vo všeobecne
záv äznom právnom predpise,

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava
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eĺ nezaplatĺ pred splatnosťou svoje záväzky z prijatých bankových alebo iných úverov s pÔvodnou
splatnosťou viac ako rok, alebo ak ide o sumu viac ako 10 o/o zostatku Úveru podliehajúceho týmto
obchodným podmienkam, aj úverov s kratšou splatnosťou, neprevezme záväzok na prednostné
uhrádzanie záväzkov iných bánk alebo iných peňaŽných záväzkov, ani nebude nijako inak
zvýhodňovať svojich lných Veritel'ov, ani dlŽníkov, najmä dojednávaním cien niŽšíchako sú obvyklé na
trhu alebo poskytovaním odkladu platenĺa presahujúceho obvyklé podmienky v odvetvĺ jeho
podnikania, ale bude riadne a včas uplatňovat'svoje pohl'adávky a vykonávať svoje ostatné majetkové
práva,
f/ neurobí v prospech lného Veritel'a v notárskej zápisnici vyhlásenie o súhlase s exekúciou,

g/ neprevezme ručĺtel'skýzáväzok za iného, ani neprevezme dlh iného, ani nepristÚpi k jeho záväzku,
h/ neposkytne akejkol'vek tretej osobe žiaden peňaŽný úver alebo pÔŽičku, a pokial' zo Zmluvy o úvere
alebo z jej účelunevyplýva inak, Klient nemÔŽe zvýšiťsvoje finanóné zadĺŽenie,
i/ nepostúpi

svoje práva a/alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o Úvere na akúkol'vek tretiu osobu

lnformačnépovinnosti KIienta
8.2. Klient sazaväzuje poskytovať Banke dohodnuté listiny a iné informácie a podľa okolnostĺ navýzvu
Banky v primeranom rozsahu aj iné listiny a informácie na preukázanie alebo overenie pouŽĺtia
poskytnutých peňaŽných prostriedkov na dojednaný úiel alebo na preukázanie alebo overenie stavu
jeho právnych majetkových a hospodárskych pomerov významných pre jeho úverovúspôsobilosť oproti
tomu, ako boli Klientom Banke preukázané alebo o ktoých ju Klient ubezpečil svojim vyhlásenĺm
a informovať Banku bez zbytočnéhoodkladu o podstatnej nepriaznivej zmene akejkoľvek skutočnosti
podstatnej pre jeho pripravenosť a schopnosť splniť jeho záväzky riadne a vias' osobitne sa Klient
Banke zaväzuje:
8.2.1. predkladať dokumenty na preukázanie splnenia Podmienok óerpania;
8.2.2. predkladať dohodnuté alebo Bankou vyŽiadané dokumenty o príprave a uskutočňovaníúčelu
pouŽitia úveru a oznámiť Banke skutočnosti, ktoré mÔŽu nepriaznivo ovplyvniť uskutočňovanie tohto
účelua jeho inej podnikateľskej činnosti, vrátane účinkovnových právnych predpisov a iných opatrení,
ktoré ho zaväzujÚ;
8.2.3. predkladať Banke
a/ účtovnúzávierku k poslednému dňu účtovnéhoobdobia, a to súvahu (bilanciu), výkaz ziskov strát
(výsledovku) a poznámky, ak klient úctuje v sústave podvojného Účtovníctva alebo výkaz o príjmoch
avýdavkoch avýkaz o majetku azáväzkoch, ak klient úÓtuje vsústave jednoduchého úÓtovníctva,
v lehote do 25 dní po jej zostavenĺ, najneskÔr však do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa
zostavuje a obdobne v takýchto lehotách aj mimoriadnu úctovnúzávierku a v termínoch dohodnutých
s Bankou d'alšie dohodnuté úótovné výkazy a doklady,
b/ kópiu správy audĺtora k účtovnejzávierke v lehote najneskÔr do šesťmesiacov odo dňa, ku ktorému
sa účtovnázávierka zostavuje, ak musĺ mať účtovnÚ závierku overenú audítorom alebo ak ju má inak
overenÚ,
c/ kopiu daňového priznania k dani z príjmov do 10 dní po jeho odovzdaní správcovi dane s potvrdením
prevzatia správcom dane,
d/ konsolidovanú úótovnÚ závierku overenú audĺtorom v lehote najneskÔr do šesťmesiacov odo dňa,
ku ktorému sa zostavuje, ak má klient povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnúzávierku,
eI na výzvu Banky predloŽiť takéto doklady ohľadne ktoréhokol'vek ólena Skupiny klienta, ak sú pre
neho povinné podl'a zákona alebo z iného dÔvodu;
8.2.4. oznamovať Banke včas zmeny svojho sídla a svojej adresy, obchodného mena a osÔb
oprávnených konať v jeho mene (najmä zánik a vznik funkcie osoby, ktorá je štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu, ako aj d'alšĺeskutoónosti, ktoré sa zapisujú do obchodného registra
alebo inej obdobnej evidencie a predložiť príslušnýaktuálny výpis z obchodného registra alebo inej
obdobnej evidencie, d'alej oznamovať Banke odvolanie, či zánik plnomocenstva a udelenie nového
Unicredit Bank czech Republic and Slovakia, a. s., poboóka zahraničnej banky, Bratislava
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plnomocenstva) a doloŽiť ich verejnými prĺpadne inými, podl'a okolnostĺ náleŽitými listinami, s to s tým,
Že Klient sa mÔŽe týchto skutoóností voiĺ Banke dovolávať len ak jej boli takto oznámené; to obdobne
platí o zmene týchto údajov na strane člena Skupiny klienta, ktorý zabezpečuje záväzky Klienta, ak
taký je;
8.2.5. bezodkladne informovať Banku o významných nepriaznivých zmenách v stave jeho peňaŽných
záväzkov a pohl'adávok a obchodných vzťahov, týkajúcich sa jeho finančnéhozadlŽenia, najmä
oznámiť písomne Banke významný pokles zmluvných záväzkov na odbyt jeho produkcie, podstatné
porušenie záväzkov jeho dodávatel'ov významných pre uskutočňovanie účelupouŽitia úveru, významný
vzrast pohl'adávok po lehote ich splatnosti, prijatie peňaŽných Úverov od inej osoby a ich výšku (tým nie
je dotknutá povinnosť vyŽiadať si predchádzajúci súhlas Banky, ak je dohodnutá), vznik daňových a
colných nedoplatkov alebo omeškanie s platenĺm platieb na úhradu zákonom alebo na základe zákona
ustanovených povinnostĺ;
o zaplaten ie zm lwnéhraffiľntrnozmľuvnéh o
8;2.6:. inforffiŕsÚffirospoTu
jednorazové
záväzku V sume, ktorej
zaplatenie môŽe ohroziť plnenie záväzku Klienta voči Banke
je
(pokial'nie
dohodnuté inak, platí, že za takú sumu sa bude povaŽovať suma vo výške najmenej 10%
z hodnoty úveru), alebo o zaéatíexekučnéhokonania na vymoŽenie pohl'adávky v takejto výške, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie na majetok Klienta alebo iné konanie
s porovnatel'ným účelom,ako aj o vzniku okolností, ktoré mÔŽu k nemu viesť a na poŽiadanie poskytne
Banke informácie o svojich účtochv iných bankách a o ich stave; obdobne sa zaväzuje informovat' o
nepriaznivej zmene právnych, majetkových a hospodárskych pomerov na strane tretej osoby, ktorá
poskytla Zabezpeóenie záväzkov Klienta, ak taká je;
8.2.7. ak je právnickou osobou, pĺsomne oznámiť Banke najmenej 45 kalendárnych dní vopred
pripravovanú zmenu výšky základného imania, pripravovanú zmenu podielu na základnom imanĺ
obchodnej spoločnosti alebo druŽstva alebo na hlasovacĺch právach presahujúcich 10 % základného
imania alebo hlasovacích práv, pripravovanÚ zmenu právnej formy, pripravované zrušenie právnickej
osoby s likvidáciou alebo bez likvidácie (rozdelenie, zlúčenie,splynutie spoločnosti) a bez zbytoiného
odkladu aj vznik okolností, ktoré mÔŽu viesť k takejto zmene a rovnako bez zbytoénéhoodkladu tieŽ
vykonanie takejto zmeny s dátumom vzniku jej účinkova doloŽiť ju náležitou listinou, v prĺpade zmeny
spoločníkov(vrátane akcionárov alebo členov druŽstva), ktoým patrĺ v právnickej osobe podiel viac
ako 10 o/o nd základnom imaní alebo hlasovacích právach, zoznamom takýchto spoločnĺkov s ich
identifikačnými údajmi (vrátane krajiny sídla alebo bydliska), pričom ak Banka do 15 kalendárnych dní
po tom, čo jej bola príprava takejto zmeny Klientom oznámená, nevyjadrí Klientovi svoj nesúhlas
s touto zmenou, platí, Že súhlas Banky bol daný;
8.2.8. ak je právnickou osobou, predloŽiť všetky dokumenty a údaje, ktoré je povinný podl'a zákona či
na základe rozhodnutia príslušnéhoorgánu odovzdať svojim spoločníkom,členom alebo majitel'om
akcií, dlhopisov alebo dočasných listov, a ktoré má povinnosť zverejniť, a to najneskÔr do 5 Pracovných
dnĺ po tom, ako boli tieto dokumenty alebo údaje skutočne zverejnené alebo zverejnené byť mali;
8.2.9. pokiaľ je samosprávnym celkom, alebo inou verejnou korporáciou, predloŽiť informácie o
schválenom roÓnom rozpocte a výkaze o jeho plnení najneskÔr vŽdy do 30 dní od skončenia kaŽdého
kalendárneho mesiaca a informácie o akýchkol'vek pripravovaných či prijatých zmenách, najmä
v rozpočte na príslušnýrok;
8.2.10. poskytnúť Banke všetky d'alšie informácĺe a dokumenty primerane potrebné na posúdenie
právneho, finančnéhoalebo ekonomického postavenia a overenie informácií, ktoré poskytol Banke,
alebo ktoré Banka získala od tretej osoby. Tieto informácie musia byť Banke poskytnuté v lehote
stanovenej Bankou v jej Žiadosti. Klient má povinnosť vynaloŽiť všetko Úsilie ku splneniu týchto
povinnostítiež vo vzťahu ku ktorémukol'vek členovi Skupiny klienta;
8.2.11. poskytnúťBanke na jej výzvu bez zbytoénéhoodkladu všetky informácie a priebežnésprávy
v písomnejforme, ktoré súvisia so sledovaním platobnej schopnosti Klienta;
8.2.12. umožniť zamestnancom Banky alebo iným Bankou povereným osobám alebo ich povereným
zamestnancom vstup do prevádzok a priestorov, V ktoých vykonáva svoju podnikateľskú činnosť,dať
im nahliadnuť do úótovných knĺh a inej dokumentácie a presvedčiťsa o účelovostiierpania úveru a o
stave uskutočňovania účelupouŽĺtia úveru a majetku pouŽitého na zábezpeku alebo o skutoónostiach,
ktoré sú predmetom oznamovacej povĺnnosti Klienta podľa Zmlwy o úvere alebo týchto obchodných
podmienok.
opatrenia na nápravu
Unicredit Bank czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky,
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8.3. Ak nastane podstatná neprĺaznivá zmena akejkol'vek skutočnostĺpodstatnej pre pripravenost' a
schopnost' Klienta splniť jeho záväzky riadne a včas, je Klient povinný zároveť'l s oznámenĺm podl'a
bodu 8.2. týchto obchodných podmienok oznámiť, aké opatrenia vykonal alebo vykoná na ich
odstránenie alebo na prekonanie ich nepriaznivých úiinkov na plnenie jeho záväzkov. Ak Banka
nepovaŽuje tĺeto opatrenia za uspokojivé, je oprávnená poŽadovať od Klienta ich zmenu alebo
doplnenie Zabezpeč'enia a urciť na to primeranú lehotu; to obdobne platí, aj ked'sa Banka sama dozvie
o takýchto zmenách.
Platobný styk
8.4. Klient je povinný počas trvania právneho vzťahu zaloŽeného Zmluvou o úvere, uskutočňovať
platobný styk prostredníctvom svojich Účtov zriadených v Banke v rozsahu uróenom Zmluvou o Úvere,
inak mĺnimálne v rozsahu zodpovedajúcom podielu úverov poskytnutých mu Bankou na jeho celkových
bankových úveroch'
lX. čast'
Prípady neplnenia a predčasná splatnost' úveru
9.1. Ak nastane Prípad neplnenia, záväzky Klienta sa stanú splatnými pred časom plnenia určeným
v Zmluve o úvere alebo podl'a nej, a to bud'vznikom samotného Prípadu neplnenia (d'alej aj len ,,Dôvod
automatickej predčasnej splatnosti") alebo oznámenĺm Banky, že trvá na predóasnej splatnosti
úveru pre niektoý Prĺpad neplnenia (d'alejaj len ,,oznámenie o predčasnej splatnosti"). Tým zanikajú
účinkydohody o určenom čase plnenia v zmysle Zmluvy o úvere a Klient je povinný vrátiť celú istinu
s Úrokmi, Poplatkami a iným príslušenstvom V skoršom čase určenom podl'a týchto obchodných
podmienok.

Predčasná splatnost'úveru na základe oznámenia o predčasnej splatnosti
9.2. DÔvodom predčasnej splatnosti úveru, na základe ktorého sa istina s Úrokmi, Poplatkami a iným
príslušenstvom podľa Zmluvy o úvere stávajú splatné oznámenĺm o predčasnej splatnosti, je:
9.2.1. ak viac ako tri Pracovné dni trvá omeškanie Klienta s platením splatnej sumy istĺny alebo čo aj
len jednej splátky istiny alebo splatnej sumy Úrokov podl'a Zmluvy o úvere uzatvorenej medzi Klientom
a Bankou alebo z iného zmluvného vzťahu medzi Klientom.a Bankou, alebo
9.2.2. ak Klient pouŽil peňaŽné prostriedky z akéhokol'vek Bankou poskytnutého úveru na iný ako
dojednaný účelalebo ak bolo pouŽitie na dojednaný úÓel po poskytnutíúveru zmarené, alebo
9.2.3. nepriaznivý stav právnych, majetkových alebo hospodárskych pomerov na strane Klienta, a to:
a/ ak Klĺent je podl'a poznatkov Banky v omeškaní s platením svojich záväzkov vočĺiným bankám alebo

iným veritel'om vyplývajúcim najmä zo zmlúv o úvere, pÔŽičke alebo inom peňaŽnom plnenĺ, a/alebo ak
v omeškaní s plnením svojich finančných záväzkov voči štátnym orgánom (najmä správca
dane, colný úrad, verejné poisťovne a fondy, a iné) vrátane prĺpadu, ak iná banka lebo iný veriteľ
vyhlásili predčasnúsplatnosť svojich pohľadávok vočĺKlientovi vyplývajúcich z iných zmluvných
vzťahov pred určeným časom (s výnimkou, ak Klient Banke vierohodne preukáŽe, Že jeho splatné
záväzky sú splnené, alebo že iný veritel' netrvá na predčasnej splatnosti) alebo ak je v omeškaní
s platením svojich peňaŽných záväzkov Ólen Skupiny klienta, alebo ak Klient predčasne splatil svoje
záväzky alebo ich časťvoói iným veriteľom, alebo
bl ak proti Klientovi je akýmkoľvek jeho veritel'om začatý súdny spor alebo podobné konanie alebo
viacero konaní o zaplatenie zmluvného alebo mimozmluvného záväzku v sume viac ako 10 % zostatku
Úveru podliehajúceho týmto obchodným podmienkam alebo aj menšej, ktorej jednorazové zaplatenie
ohrozuje plnenie záväzku Klienta voči Banke alebo jeho najbliŽšej splátky, alebo ak existuje exekučný
titul zaväzujúciKlienta na takúto sumu, alebo bola proti Klientovi zaéatäexekúcia alebo iné konanie
alebo viacero konaní na nútenévymoŽenie takejto sumy peňaŽnej povinnosti, vrátane núteného
zaplatenia daní, ciel, odvodov, pokút a podobných platĺeb, alebo ak existuje iný varovný signál týkajúci

je Klient

sa takejto sumy, čo obdobne platí, ak sa tieto skutoónosti týkajÚ člena Skupiny klienta, ktoý
zabezpeéuje záväzky Klienta zo Zmluvy o úvere, alebo

Unicredit Bank czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnéjbanky, Bľatislava
obchodné podmienky pre úvery podnikateľom účĺnnéod 1.11 .2014

14

c/ ak bol inou osobou ako je Klient, podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Klienta alebo
návrh na povolenie reštrukturalizácie Klienta alebo sa bez súhlasu Banky pripravuje reštrukturalizai,ný
posudok na taký účelalebo bol podaný návrh na iné konanie s porovnatel'ným účelom,alebo ak
existujú podmienky na vyhlásenie konkurzu na majetok Klienta, Óo obdobne platĺ, ak sa tieto
skutoónosti týkajú člena Skupiny klienta, ktoý zabezpeóuje záväzky Klienta zo Zmluvy o úVere, alebo
d/ ak nie sú dodrŽané hodnoty určĺtýchfinančných ukazovatel'ov dojednaných v Zmluve o úvere, alebo,
pokial'Zmluva o úvere neurčuje inak, ak hodnoty ukazovatel'ov stavu majetku azáväzkov Ói ich určitých
zloŽiek, ich rozdielu, nák|adov a výnosov (výdavkov a príjmov), či ich určitých zloŽiek alebo výsledku
hospodárenia Klienta, zistené z údajov Klienta podl'a Zmluvy o Úvere, sa oproti stavu v iase rokovania
o uzavretí Zmluvy o úvere odchýlia tak, Že z ich stavu je podl'a Bankou všeobecne pouŽívanej metódy
hodnotenia úverovej spÔsobilosti Klientov zrejmé, Že spôsobilosť Klienta plniť svoje záväzky riadne a
včas, je významne ohrozená a tento stav pretrváva viac ako kalendárnych 30 dní, alebo
el ak vdÔsledku pravne@pisuaľeboinéhoopatrenia; ktoým je KŤentvia-zanlýTs-ďus:kutočťrovanie
úielu, na ktoý bol úver poskytnutý, stane protĺprávnym alebo sa podstatne obmedzí, alebo akhrozí,že
pre porušovanie právnych predpisov (napr. predpisy z oblasti Životného prostredia) alebo z iných
dÔvodov zanikne podnikatel'ské oprávnenie Klienta a Klient nevykoná účinnéúkony na jeho udrŽanie
alebo obnovenie, alebo
f/ ak ktonýkol'vek dodávatel'alebo odberatel' Klienta neplnĺ riadne a včas svoje záväzky, podstatné pre
uskutoóňovanie účelu,na ktoý bol úver poskytnutý, a tento stav trvá viac ako kalendárnych 30 dnĺ,
alebo
g/ ak Klient, ktoý je fyzickou osobou, zomrel a s jeho dedičmi nedošlo bez zbytoénéhoodkladu
k dohode o d'alšom trvaní Zmluvy o úvere za podmienok akceptovatel'ných pre Banku; to platí obdobne
ak zomrie 'fyzická osoba, ktorá je jediným, ci majoritným spoločníkom(akcionárom) právnickej osoby,
alebo
h/ ak Klient, ktoý je fyzickou osobou, nastúpil alebo má nastúpiťvýkon väzby alebo trestu odňatia
slobody a nedošlo bez zbl1toÓného odkladu k inej dohode; to platí obdobne v prípade fyzickej osoby,
ktorá je jediným či majoritným spoločníkom (akcionárom) Klienta, alebo
i/ ak je Klient právnickou osobou, jej štatutárny orgán alebo Ďlen jej štatutárneho orgánu nemÔŽe vÔbec
alebo určeným spÔsobom konať V mene tejto právnickej osoby alebo rozhodovať o jej záleŽitostiach,
pretoŽe skončil výkon jej funkcie a iná osoba nebola do nej bez zbytočnéhoodkladu ustanovená, alebo
ak nasta|ĺ skutočnosti na strane osoby, ustanovenej do funkcie štatutárneho orgánu alebo jej člena'
ktoré podstatne obmedzujÚ štatutárny orgán v konaní V mene právnickej osoby alebo v rozhodovanĺ
o jej záleŽitostiach, alebo
j/ ak je Klient právnickou osobou a akbez súhlasu Banky došlo (i) k zmene právnej formy osoby, ktorá
je Klientom, alebo (ii) k zrušeniu spoločnosti s likvidáciou alebo k zlúčeniu,rozdeleniu, Ói splynutiu
právnickej osoby, ktorá je Klientom, alebo (iii) k zmene výšky základného imania spolocnosti, ktorá je
Klientom alebo ak nastali také okolnosti, ktoré sú dÔvodom pre povĺnnézníženie základného imania u
spoloónosti, ktorá je Klientom, alebo
U ak Klient odvolal plnomocenstvo podstatné pre vykonávanie práv a plnenie povinnostĺ zo Zmlwy
o úvere alebo z poskytnutého Zabezpečenia bez toho, aby ho nahradil rovnocenným oprávnením
vhodnejosoby, alebo
li klient alebo osoby priamo či nepriamo ovládajúce klienta (d'alej spolu len ,,zodpovedné osoby") budÚ
počas trvania tejto zmluvy zaradené na sankčnézoznamy či ine obdobné zoznamy (d'alej spolu len
,,sankčnézoznamy'') vydávané (i) EurÓpskou Úniou alebo niektoým zjei členských štátov, (ii)
Spojenými štátmi americkými, (iii) organizáciou spojených národov, (iv) Slovenskou republikou alebo
(v) Ceskou republikou (d'alej spolu len ,,oprávnené osoby") alebo ak oprávnené osoby (iným spÔsobom
ako zaradením na sankčnézoznamy) verejne vyhlásia sankcie (d'alej len ,,vyhlásenie sankcie") voči
zodpovedným osobám, alebo ak plnenie poskytnuté klientovi alebo inej ním uróenejosobe V mene a na
účetklienta na základe tejto zmluvy bude priamo alebo nepriamo vyuŽité v prospech tretej osoby (i)
zaradenej oprávnenou osobou na sankčnézoznamy alebo (ii) voii ktorej oprávnená osoba uskutočnila
vyhlásenie sankcie'
9.2.4. iná okolnosť alebo súhrn okolností (zahrňujúc v to nielen okolnosti závislé od správania sa
Klienta), ktoré vznikli alebo sa stali Banke znäme, ktoré u Banky zakladajú obavy o pripravenosť,
UniCredit Bank czech Republic and slovakia, a. s., pobočka zahraničnei banky, Bratislava
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schopnosť alebo ochotu Klienta splácať jeho záväzky zo Zmluvy o úvere alebo
vzt'ahu medzi Klientom a Bankou, najmä:

z

iného zmluvného

a/ ak Klient znemoŽňuje Banke overiť si stav jeho hospodárskych pomerov tým, že nepredkladá Banke

riadne a včas dohodnuté alebo Bankou vyŽiadané účtovnévýkazy, alebo ak podl'a overenia audítora
údaje účtovnejzávierky nezobrazujú verne stav určených skutoinostĺ, alebo ak účtovníctvoKlienta nie
je vedené úplne, preukazne a správne, alebo ak Klient, ktoý nemusí mať Účtovnú závierku overenú
audítorom podl'a zákona, uspokojivo nevysvetlí zrejmé nezrovnalosti v účtovníctve,a ak niektoý
z týchto stavov pretrváva viac ako 30 dní po výzve Banky na nápravu, alebo

bl ak sa ukáŽu v podstatných okolnostiach nepravdivými údaje alebo vyhlásenia Klienta o
skutočnostiach, podstatných pre jeho pripravenost' a schopnosť plniť jeho peňaŽné zäväzky,urobené
-lffil_uv o uverq vt-yehtoobehodných podmiffiio
vrátane'udajov
čeĺBan_le_uveru,
'.e

o osobitnom vzťahu k Banke podl'a predpisov o bankách, alebo v dokladoch a iných informáciách

poskytnutých Banke na základe Zmluvy o úvere, ako aj v iných úkonoch Klienta spojených s úverom,
zo Zmluvy o
úvere a dodatočnévysvetlenie Klient neposkytne alebo je pre Banku podl'a okolností neuspokojivé,
alebo
a to ku dňu ked' boli urobené alebo neskôr zmenou pomerov za trvania záväzkov Klienta

cl ak úkony, ku ktoým sa vyŽaduje pĺsomný súhlas Banky podl'a Zmluvy o úvere alebo týchto
obchodných podmienok, Klient urobĺ bez takéhoto súhlasu, alebo
d/ ak je Klient právnickou osobou a v súvislosti so zmenou v jej právnej forme alebo jej vnútorných
pomeroch, ktoré je povinný podľa Zmluvy o úvere alebo týchto obchodných podmienok vopred oznámiť
Banke toto oznámenie včas neurobil, alebo ak spolu s oznámenĺm tejto skutočnostĺalebo na výzvu
Banky bez zbytoč,ného odkladu písomne neuznal svoje záväzky zo Zmluvy o úvere alebo nedal iné pre
banku postačujúceubezpeóenie o existencii svojho záväzku zo Zmluvy o úVere, alebo

e/ ak Klient spochybní platnosť Zmluvy o úvere alebo platnosť iných právnych úkonov Banky
urobených v súvislosti so Zmluvou o úvere, alebo Klient spochybní svoje záväzky vyplývajúce zo
Zmluvy o úvere, alebo

ak Klient porušil akúkoľvekinú svoju povinnosť podl'a Zmluvy o úvere alebo ktorejkoľvek inej zmluvy
uzavretej medzĺ Klientom a Bankou (najmä zmluvy ktorou bolo poskytnuté zabezpečenie záväzkov
Klienta vyplývajúcich zo Zmluvy o Úvere), alebo týchto obchodných podmienok, a toto porušenie
predstavuje z hl'adĺska Banky ohrozenie schopnosti Klienta splniť jeho záväzky zo Zmluvy o úvere
riadne a včas, alebo

f/

9.2.5. ak pred zánikom zabezpeéených záväzkov Klienta zo Zmluvy o úvere
a/ sa Banka dozvie o výkone záloŽného práva iným záloŽným veriteľom, ktoý sa týka záloŽného práva
Banky alebo takýto zálohje predmetom exekúcie na uspokojenie práv lného Veriteľa, alebo
b/ sa inak zhoršíalebo zanikne ich Zabezpečenie a Klient nedoplní Zabezpeéenie na poŽadovaný
rozsah v lehote určenej Bankou vo výzve na doplnenie Zabezpečenia, alebo zanikne poistenie, ktoré
bolo podmienkou poskytnutia úveru; zhoršenímZabezpeéenia sa rozumie 4 také zhoršenie
majetkových a hospodárskych pomerov člena Skupiny klienta, ktoý zabezpeÓuje záväzky Klienta zo
Zmluvy o úVere, ako je uvedené pre Klienta v bode 9.2.3. pĺsm. al, bl, c/ týchto obchodných podmienok
alebo ak takáto osoba písomne vyhlási, Že svoj záväzok nesplní alebo Že nie je ho schopná splniť.

Dôvody automatickej predčasnej splatnosti

9.3. DÔvodom Automatickej predčasnej splatnostije ktorákol'vek z nasledujúcich skutoĎností
a/ ak Klient podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie na vlastný

majetok, alebo
b/ Klĺent Banke písomne vyhlási, Že svoj záväzok nesplní, alebo Že nie je ho schopný splniť, alebo
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nastanú skutočnosti, ktoré sú právnym dÔvodom zrušenia Zmluvy o Určenom úóte a Klient
zároveň neurčína platenie svojich záväzkov iný Bankou vedený účet,alebo
dl bol na usporiadanie majetkových pomerov Klienta vyhlásený konkurz alebo povolené
reštrukturalizainé konanie alebo súd návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol pre nedostatok majetku
Klienta, alebo
e/ Klientovĺ zaniklo oprávnenie na podnikatel'skú činnosťalebo fakticky zastavil svoju podnikatel'skú

cl ak

činnosť,alebo

f/ Klient, ktoný je právnickou osobou, bol zrušený s likvidáciou,

g/ Klient zmaril doručenie oznámenia o prediasnej splatnosti.

9.4' Spo!očnéustanovenia
9.4.'l. Ak nastane ktoýkol'vek z Prĺpadov neplnenia, Banka je oprávnená blokovať všetky ňou vedené
vykonaľ
d lŽných sÚm vyplývajffich_zoŽmtuvy-oÚvere
Účý Klientaatedffiý
Žiadne platobné prikazy Klienta na ťarchu ktoréhokol'vek účtuKlienta v Banke alebo iného vkladu alebo
inej pohl'adávky Klienta u nej, ani plniť svoje platobné záväzky z nich a Klient je v takom prĺpade
oprávnený s týmito prostriedkami nakladať len po predchádzajúcom súhlase Banky'
g.4.2. KaŽdý DÔvod automatickej predčasnej splatnosti je rozväzovacou podmienkou, splnením ktorej
zanikajú účinkydohody o určenom čase plnenia peňaŽných záväzkov Klienta vyplývajúcich zo Zmluvy
o úvere a tieto záväzky sú splatné ku dňu, kedy došlo k vzniku DÔvodu automatickej predčasnej
splatnosti a Klĺent je povinný zaplatiť dlŽne sumy ajbezvýzvy Banky.
9.4.3. Ak nastane niektoý z Prípadov neplnenia, ktoý nie je DÔvodom automatickej predčasnej
splatnosti a Banka oznámi Klĺentovi, Že trvá na predčasnej splatnosti úveru pre niektoý z týchto
Prĺpadov neplnenia, tieto záväzky sú splatné dňom, ked' je Klientovi doručenépísomnéoznámenie
o predčasnej splatnosti alebo iným dňom po odoslaní tohto oznámenia, určeným v tomto oznámenĺ,
s výnimkou ak ide o výkon záloŽného práva lným Veriteľom, ktoý nemá postavenie prednostného
záložného veritel'a, kedy sa zabezpečený záväzok Klienta stáva splatný dňom, kedy sa Banka
preukázatel'ne dozvedela o výkone záloŽného práva týmto lným Veritel'om. Pokial' je Klient fyzickou
osobou, takéto oznámenie moŽno s týmito účinkamidoručiťaj dedičom Klienta, ktoý zomrel alebo
súdu prejednávajúcemu dedicstvo, a to aj ked'nebola nariadená likvidácia dedičstva.
9.4.4. Ak nastane niektoný z Prípadov neplnenia, ktoý nie je DÔvodom automatickej prediasnej
splatnosti, vzniká Banke právo na preddavok od Klienta na zaplatenie dlŽnej sumy, ktoý je splatný pri
odoslaní oznámenia o predčasnej splatnosti na ťarchu blokovaných účtovKlienta.
9.4.5. Ak sa záväzky Klienta stanú splatnými pre ktoýkol'vek Prípad neplnenia, Banka je oprávnená
započítaťsvoje pohl'adávky podl'a ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré sú dohodou
o započítanĺpohl'adávok. Ak Klient nesplní svoje záväzky v čase určenom podl'a odsekov 9.4.2. alebo
9.4.3., prípadne dohodnutom medzi Bankou a Klientom, je v omeškanía Banka je oprávnená úótovať
Klientovi dohodnuté úroky z omeŠkania.
9.4.6. Ak vznikne skutoÓnosť, ktorá je Prípadom neplnenia, mÔŽe Banka aj odstúpiťod Zmluvy o úvere,
pričom Klient bude povinný zaplatiť istinu, Úroky, Poplatky a iné prĺslušenstvov lehote a na účet,
uvedené v oznámenĺ Banky o odstúpenĺod Zmluvy o úvere' Pri odstúpeníod Zmluvy o úvere zanikajú
len tie ustanovenia Zmluvy, prípadne aj iných súvisiacich ZmlÚv (napr. o Zabezpečení), ktoré sa týkajú
času splatnosti úveru a istina s Úrokmi a iným príslušenstvomsa stávajú splatnými odstúpenímod
zmluvy. Najmä nestrácajú platnosť a účinnosťustanovenia o práve inkasa Banky z účtu(účtov)Klienta,
o záväzku Klienta dať Banke potrebné informácie a umoŽniť ňou povereným osobám vstup do
prevádzok Klienta a nahliadať do jeho dokumentácie, o práve Banky na Uroky a na Uroky z omeškania,
na započítaniepohľadávok a Poplatky a na výkon práv zo Zabezpeéenia úveru, ako aj dojednanie
o uplatňovaní práv Banky vrátane prĺslušnostisúdu alebo rozhodcovská doloŽka.
9.4.7. Ak sa záväzky Klienta stanú splatnými pre ktoýkoľvek Prípad neplnenia alebo ak Banka
v takomto prípade odstúpi od Zmluvy o Úvere, Banka je oprávnená uplatniť svoje práva z poskytnutých
Zabezpeéenĺ, prióom Klient sa zaväzuje strpieť uplatnenie práv Banky zo Zabezpečenĺa prostriedkov
podporujúcich zabezpeóenie, a poskytnúť Banke v tejto sÚvislosti potrebnú súčinnosť.
9.4.8. Banka má právo zvoliť, ktoré z opatrenĺ, uvedených v odseku 9.4. tohto článku (a to jednotlivo
alebo kumulovane v ich l'ubovol'nej kombinácii), bude v takýchto prípadoch uplatňovať.
9.4.9. Klient je povinný po tom, ako sa dozvedel o vzniku akéhokolVek Prípadu porušenia bezodkladne
informovať Banku o tejto skutocnosti a následne svoju informáciu potvrdiť písomným oznámením.
Unicľedit Bank czech Republic and Slovakia, a. s.' poboóka zahraničnej banky,
obchodné podmienky pre úvery podnikatelbm účinnéod 1.11.2014
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9.4.1o. Splatnost'ou zostatku úveru s Úrokmi sa stávajú splatnými aj d'alšie súvĺsiace peňaŽné záväzky
Klienta, ak také sú.

X. čast'

osobitné ustanovenia pre kontokorentný úver

-lsta

10.1. Ak sa podl'a dojednania vZmluve o úvere poskytuje úvertak, Že Banka po dojednanú dobu a aŽ
do dojednanej sumy (d'alej len ,,úverový Iimit") na ťarchu ňou zriadeného beŽného účtu,ktorého
majitel'om je Klient (d'alej len ,,kontokorentný účet")'vykoná platby na prikaz Klienta aj ked' ten na to
nemá na tomto účtepotrebné vlastné peňaŽné prostriedky (d'alej len ,,čerpanie úverovéholimitu"),
pred dotknutými ustanoveniami týchto obchodných podmĺenok, ak také sÚ, sa pouŽijú tieto osobitné
noveniapre kontokorentný uTcr
10.2. Banka zÚčtováva vykonatel'né príkazy na úhradu najviac do výšky úverového limitu platného
v čase zúčtovania;iiastočnéúhrady Banka nevykoná. Právo Klienta na takéto zúčtovanie nie je
pohl'adávkou z účtuv banke.
í0.3. Aj ked'sú splnené Podmienky čerpania, Banka odoprie čerpanie úverovéholimitu, ak vlastné
peňaŽné prostriedky Klienta na kontokorentnom účteboli postihnuté obmedzeniami a zákazmi
vdÔsledku zaéatia exekúcie (výkonu rozhodnutia) prikázaním pohl'adávky z účtu,ato aŽ do času kým
tieto obmedzenia azákazy pominú, ak sa nedojedná inak.
í0.4. Príkazy na Úhradu, ktoré nemoŽno zúčtovaťpre vyčerpanie úverovéholimitu, alebo ktoré nie sú
vykonatel'né z iného dÔvodu, Banka nevykoná a Klienta o tom upovedomí.
10.5. Poskytnutý úver sa eviduje a vykazuje ako debetný zostatok kontokorentného úótu. Úroky sa
poÓítajú z debetného zostatku kontokorentného účtu.KaŽdou platbou prijatou na kontokorentný účet,
ktorou sa zniŽuje jeho debetný zostatok' sa v tejto sume úverový limit a právo na jeho čerpanie

obnovuje a za podmienok určených Zmluvou o úvere Banka poskytne úver aj opakovane.
10.6. Banka Úroky, Poplatky a iné príslušenstvo zúčtujena ťarchu kontokorentného Úótu, a to v prvom
poradĺ platieb Klienta abez ohl'adu na výšku úverovéholimitu platného včase zúčtovania.Pripísanĺm
týchto súm k debetnému zostatku kontokorentného úitu sa stávajú súóasťou istiny' Klient sa zaväzuje
mať v deň predchádzajÚci termínu splatnosti Úrokov, Poplatkov a iného príslušenstva alebo, ak
pripadne tento deň na deň, ktoý nie je dňom pracovným, najneskÔr v najbliŽšípredchádzajÚci
pracovný deň, na kontokorentnom účtedostatočne vysoký pouŽitel'ný zostatok na ich zaplatenie.
10.7. Ak je Klient v omeškanĺs vrátením poskytnutých peňaŽných prostriedkov, Banka mÔŽe d|Žnú
sumu vykázanÚ ako debetný zostatok kontokorentného účtus nezúčtovanými Urokmi a Poplatkami
preúčtovaťna úverový Účet, ktoný na ten účelbez d'alšieho zriadi a vedie. PreÚčtovaním na úverový
Úóet sa menĺ dohodnutá úroková sadzba na úrokovúsadzbu pre určenie výšky úrokov z omeškania.
Zmluva o úvere a účinkyz nej dovtedy vzniknute tým zostávajÚ inak nedotknuté.
10.8. DÔvodom predčasnej splatnosti úveru, na základe ktorého sa istina s Úrokmi, Poplatkami a iným
príslušenstvom stávajú splatné pred časom plnenia určeným v Zmluve o úvere, a to:
í0.8.1. oznámením opredčasnej splatnosti, je aj to, Že vlastné peňaŽné prostriedky Klienta na
kontokorentnom účteboli postihnuté obmedzeniami azákazmi vdôsledku zaéatia exekúcie (výkonu
rozhodnutia) prikázaním pohl'adávky zúčtu,ak pred pominutĺm týchto obmedzení azákazov vlastné
peňaŽné prostriedky Klienta na kontokorentnom ÚÓte nedosahujú sumu vymáhanej pohl'adávky
s príslušenstvom a medzi Bankou a Klientom nedošlo k dohode o spÔsobe realizácie prĺkazu
exekučnéhoorgánu, alebo
í0.8.2. Dôvodom automatickej predčasnej splatnosti, je aj to, Že nastali skutočnosti, ktoré sú právnym
dôvodom zrušenia zmluvy o kontokorentnom účte.
10.9. Učinky zrušenia alebo zániku zmluvy oúóte, ktoý je kontokorentnom účtom,na ktorom je
vykázaný debetný zostatok, v tomto rozsahu nenastanú skôr, ako budú uspokojené pohľadávky Banky
s tým spojené.

Xl. časť
Spo|očnéa záverečnéustanovenia
UnicÍedit Bank Czech Republic and slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava
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11.1. Podpisom Zmluvy o úvere sa dojednáva, Že pre určenie existencie a výšky peňaŽných
a peňažných záväzkov Klienta sú rozhodujúce účtovnézáznamy Banky a výpisy

pohl'adávok Banky
z nich.

1í.2. Dohoda o započĺtanípohl'adávok:
11.2.1. PodpĺsanímZmluvy o úvere sa dojednáva,Že Banka môŽe na započítanie svojich pohl'adávok
z poskytnutého úveru, ktoré nemohli byť pri splatnosti zúitované na ťarchu UrčenéhoúčtuKlienta pre
nedostatok prostriedkov na ňom, pouŽiť peňaŽné prostriedky na ktoromkol'vek účtealebo z iného

-

vkladu alebo pohl'adávky Klienta u nej.
11.2.2. Pohl'adávkou, ktorá podlieha tejto dohode, je aj právo na preddavok na zaplatenie dlŽnej sumy.
11.2.3. Započítaniunebráni, ak je pohl'adávka Klienta v inej mene ako je pohl'adávka Banky a tieŽ, ked'
pohl'adávka Klienta ešte nie je splatná' Ak sa započítanierobí proti vkladu alebo pohl'adávke Klienta
.nineim en ea koje MerT@prepočet
i
sa použije, pokial' ZmffiB
pohl'adávky
Klienta.
Bankou vyhlasovaný kurz deviza nákup meny
11.2.4. Na započítaniepohl'adávky moŽno vykonať zÚčtovanie na ktoromkoľvek úite Klienta aj
opakovane.
'l1.2.5. Ak má KĺientvočiBanke zäväzkyzviaceých ZmlÚv o úvere alebo iných úverových obchodov,
mÔŽe Banka započítaťplatbu týkajúcu sa urÓitého záväzku, aj na plnenie iného splatného záväzku
Klienta.
11.2.6. Ustanovenia týchto obchodných podmienok, týkajúce sa platenia peňaŽných záväzkov Klienta
z ktoréhokoľvek úótu Klienta a o inom uspokojenĺ pohľadávok Banky na ťarchu úótu alebo pohl'adávky
Klienta, podl'a povahy veci dopĺňajÚ alebo menia Zmluvu o beŽnom účtealebo inú obdobnú Zmluvu a
majú pred dojednaniami v nej prednosť. PouŽitie ustanovenia $ 361 obchodného zákonníka sa
vylučuje.
11.3. Doručovanie
11.3.1. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi stranami, sa doručujúosobne, faxom, kuriérom alebo
poštou.
11.3.2. osobne predkladá Klient Banke písomnosti v určených priestoroch obchodných miest Banky
v pokladnióných hodĺnách príslušnéhoobchodného miesta Banky' Klientovi moŽno osobne doručiť
písomnosť v priestoroch Banky, v priestoroch Klienta alebo kdekolVek bude zastihnutý.
1í.3.3. Pĺsomnosti doručovanéfaxom na faxové čĺslauvedené vZmluve oúvere sa povaŽujÚ za
doručenéokamihom ich preukázatel'ného doručenia' Dokladom o odoslaní a doruiení faxu je vytlaóený
výstup zo zariadenia odosielatel'a potvrdzujúci bezchybný prenos dát. Uvedené platí, pokial'dotknutá
strana nepreukáŽe opak.
11.3.4. Kuriérom alebo poštou doručuje Banka písomnosti Klientovi na jeho adresu na doruóovanie
alebo na jeho adresu sĺdla alebo miesta podnikania, zapísanúv obchodnom alebo inom registri,
prípadne adresu bydliska, ako sú uvedené v Zmluve o Úvere. Ak nie je moŽné doruiiť Klientovi
pĺsomnosť na túto adresu, povinnosť Banky doručiťpísomnosťje splnená v deň, ked' ju pošta vrátila
Banke ako nedoručiteľnúzásielku, alebo ak ide o písomnosťdoručovanúkuriérom, ked' doruienie
písomnosti bolo odmietnuté a|ebo zmarené konaním alebo opomenutĺm Klienta alebo osoby, ktorej
konanie ho zaväzuje. Ak Banka poŠtoudoručuje výpis z úverového úitu alebo inú písomnosť,
povinnosť doručiť je splnená tretím dňom po dni, ked' bola daná na poštovúprepravu podl'a záznamov
Banky.
íí.3.5.Ak je povinnosť Banky doručiťpĺsomnosťsplnená, účinkydoručenia nastávajú aj vtedy, ak
Klient alebo ten, kto je oprávnený konať V mene Klienta, sa o tom nedozvie.
íí.3.6.Doručovanévýpisy z účtu,prípadne iné písomnosti vyhotovené ako listinný výstup
počítačového
spracovania dát, nemusia byť podpĺsané,s čĺmKlient súhlasí.
11-3.7. Ak sa zmenĺ adresa Klienta na doručovanie alebo adresa jeho sĺdla, miesta podnikania,
prípadne bydliska, ako sú uvedené v Zmluve o úVere, je Klient povinný Banke oznámiť novú adresu
pĺsomne bez zbytočnéhoodkladu; Banka je povinná doruóovať na inú ako v Zmluve o úvere uvedenú
adresu iba vtedy, ked' jej ju Klient pĺsomne oznámi. To platĺ obdobne, ak si Klient zvolí zástupcu

(splnomocnenca) pre prijímanie písomností, týkajúcich sa záväzkov
porušenia.

UniCredit Bank czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahľaničnej banky, Bratislava
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11.3.8. Ak sa podl'a pĺsomnej dohody strán majú určitéúkony medzi nimi robit'výmenou dát
prostredníctvom technických zariadenĺ (napr. elektronická pošta), ktoré umoŽňujú určenie obsahu
úkonu a totoŽnosti konajúcej osoby, či uŽ osobitne alebo v spojení s originálom pĺsomnosti alebo
s iným úkonom, je pĺsomná forma zachovaná a takáto pĺsomnosťdoručená okamihom určeným alebo
vyplývajúcim z dohody strán v spojení s technĺckými a prevádzkovými podmienkami pouŽitia týchto
zariadení, ak sú splnené dohodnuté alebo zákonom ustanovené podmienky.
11.4. Na úverovéobchody sa vzt'ahuje bankové tajomstvo podl'a zákona' o záleŽitostiach, ktoré sú
predmetom bankového tajomstva, podá Banka informácie, správu alebo údaje bez súhlasu Klienta, len
ak je to povinná alebo oprávnená urobiť na základe zákona alebo opatrenia podl'a zákona, ktoým je
Banka viazaná' Klient súhlasíso spracúvaním, sprístupnením a poskytnutím údajov, ktoré Banka zĺska
alebo sa dozvie v súvislosti s právnym vzťahom podl'a Zmluvy o úvere, a to (a) údajov, ktoré podliehajú
_a;ovvymedzenom
prarnymr
oďrn'n-bankovéhota jomstvaa
právnymi predpismi nasledovným subjektom: (i) podniku pomocných bankových sluŽieb, ktoý je
prevádzkovatel'om spoloiného registra bankových informácií podl'a zákona Ó. 483ĺ2001 Z.z. o bankách
v platnom znení a subjektom povereným spracúvanímÚdajov v spoločnom registri bankových
informácií za podmienok stanovených osobĺtným zákonom, (ii) Národnej banke Slovenska, bankám a
pobočkám zahraničných bánk v zmysle zákona é. 48312001 Z'z' o bankách v platnom znení, (iiĺ)
spoloinostiam v rámci Skupiny banky, ako je vymedzená vo Všeobecných obchodných podmienkach
banky (osobitne materskej spoločnosti Banky, ako aj spoloinosti, ktorá vykonáva kontrolu nad
materskou spoloónosťou Banky a d'alej spoločnostiam v rámci Skupiny banky, ktoré poskytujú Banke
sluŽby automatizovaného spracúvania dát), a to na účelysúvisiace s podnikatel'skou óinnosťou Banky
v rámci Skupiny banky a činnosti súvisiace s účasťouBanky vo finaninom konsolidovanom celku podl'a
zákona é' 483ĺ2001 Z'z o bankách, a na účelyriadenia rizika a obozretného podnikania a výkazníctva
v rámci Skupiny banky a (iv) iným subjektom, ktoým mÔŽu byt'vyššieuvedené údaje poskytnuté podl'a
platných právnych predpĺsov.

(b)osobmah'uud

í 1.5. Zmena Zmluvy a zmena záväzkového vzt'ahu
11.5.1. Zmena Zmluvy o úvere môŽe byť vykonaná len vzájomnou pĺsomnou dohodou zmluvných
strán, formou dodatkov; tým nie sú dotknuté dojednania o zmene záväzkov na základe zmeny
určených skutočností(napr' o pohyblĺvej Urokovej sadzbe, o zmene poplatkov, o následkoch niektoých
právnych zmien alebo o preúčtovanídlŽnej sumy na úverový účetpri omeškanĺKlienta) alebo zmeny
záväzkového vzťahu bez súhlasu jednej zo strán, ustanovené alebo dovolené zákonom alebo
dohodnuté v súlade so zákonom.
11.5.2. obsah Zmluvy o úvere určený týmito obchodnými podmienkami moŽno zmeniť aj zmenou
(novým znením) týchto obchodných podmienok' Banka tieto obchodné podmienky z času na čas menĺ
a ich nové znenie zverejňuje na svojej internetovej stránke a Vo svojich verejne prístupných
prevádzkových priestoroch. Ak sa nové znenie týchto obchodných podmienok má vzťahovať aj na
Zmluvy uzavreté pred zverejnením tohto nového znenia, pretoŽe to na dosiahnutie účeluZmluvy
o Úvere alebo na udržanie rovnováhy právneho postavenia zmluvných strán odÔvodňuje zmena zákona
alebo vydania nového zákona lebo iného právneho predpisu, zmeny ich interpretácie a aplikácie alebo
pre zmenu pomerov na trhu bankových sluŽieb alebo na trhu, na ktorom pÔsobí Klient, alebo zmena
prevádzkových podmienok pre poskytovanie sluŽieb Banky, Banka nové znenie týchto obchodných
podmienok doručíKlientovi. Ak Klient nesúhlasí s týmto novým znenĺm a nedÔjde k inej dohode, mÔŽe
Klient vrátiť Banke dlŽnú sumu istiny s Úrokmi do 30 dní odo dňa kedy mu bolo doručenénové znenie
týchto obchodných podmienokbeztoho, aby musel platiť Poplatokza predčasnúplatbu.
11.5.3. Klient Žiada o zmenu Zmluvy o úvere písomne s preukázaním potrebných skutočností podl'a
poŽiadaviek Banky'
11.5.4. Banka mÔŽe postúpiťinému pohľadávku voči Klientovi alebo jej časť,a to pred splatnosťou ipo
splatnosti, s čímKlient vyjadruje súhlas podpisom týchto obchodných podmienok. Klient súhlasĺs tým,
aby Banka poskytla osobám, s ktonými rokuje o postúpenípohľadávok voói Klientovi zo Zmluvy
o úvere, všetky údaje a informácie týkajúce sa obchodného vzťahu zaloŽeného Zmluvou o úvere
vrátane tých, ktoré tvoria predmet bankového tajomstva, avšak iba v rozsahu, ktoý je potrebný pre
dosiahnutie uvedeného účelu.

Unicredit Bank czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava
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11.5.5. Klient nie je oprávnený bez súhĺasuBanky postúpiťakékol'vek svoje práva zo Zmluvy o úvere
inému alebo previest'akékol'vek záväzky zo Zmluvy o úvere na tretie osoby'
1í.5.6. Ak nie je výslovne dojednané alebo právnym predpisom záväzne ustanovené inak, ak zákonná
mena, na ktorÚ znie peňaŽný záväzok vzmysle Zmluvy o úvere, bude pred jeho zánikom nahradená
inou zákonnou menou , záväzok sa bez d'alŠiehoplní a práva s tým spojené sa vykonávajú v tejto novej
zákonnej mene podl'a prepoiĺtacieho pomeru, v akom je zákonnou menou namiesto nahrádzanej
zákonnej meny, pričom odkaz v týchto obchodných podmienkach a v právnych úkonoch im
podliehajÚcich na akýkol'vek ukazovatel' v nahrádzanej mene (napr. referenčnúúrokovúsadzbu) sa
rozumie odkazom na rovnocenný ukazovatel'v novej zákonnej mene.

-

1í.6. Následky niektoých zmien
11.6.í. Ak vdÔsledku zmeny zákona alebo vydania nového zákona alebo iného právneho predpisu,
oprávnenými nanuterl.ŕuŕkonsudnycha
zmenyich interpretácĺffiánmÍaosobami
iných rozhodnutĺ, orgánmi bankového dohl'adu aĺebo orgánmi verejnej správy po uzavretí Zmlwy
o úvere sa stane pre Banku trvanie úveru alebo výkon jej práv podl'a Zmluvy o ÚVere, vrátane práv zo
Zabezpeéenia protipráVnym alebo nevymoŽitel'ným, mÔŽe Banka poŽadovať primeranú, pre Banku

uspokojivú zmenu tohto záväzkového vzťahu, a ak sa takáto zmena nedosiahne do 30 dní od písomnej
výzvy Banky, je Klient na d'alšiu pĺsomnú výzvu Banky povinný vrátiť dlŽnú sumu s Urokmi v lehote
uvedenej vo výzve Banky.
11.6.2. Ak vdÔsledku vyššieuvedených právnych zmien Banke vzniknú dodatoÓné alebo zvýšené
náklady éi záväzky (napr. z dôvodu zmeny poŽiadaviek prĺslušnéhoorgánu bankového dohl'adu na
pravidlá dodžiavania výšky povinných minimálnych rezerv) alebo v tej súvislosti dÔjde k zníženiu
pohl'adávok Banky alebo jej príjmov z poskytnutého úveru, poskytne Klient Banke na jej výzvu
primeranú náhradu' Ak Banka poŽiada o takúto náhradu a Klient ju písomne do 30 dní odmietne, je
Banka oprávnená poŽadovať a Klient je povinný vrátiť úver a zaplatiť Uroky pred časom určeným
v Zmluve o úvere, a to bez Poplatku za predčasnúplatbu.
íí.6.3.Ak by Banka vprípade poskytnutia úveru vo forme fixných tranŽi alebo splátkoveho úveru
v cudzej mene nemala v dôsledku okolností, ktoré sa vzťahujú na medzinárodný peňaŽný trh
k dispozícii Menu úveru alebo ak by v tej súvislosti existovali obmedzenia akéhokol'vek druhu,
v dÔsledku ktoných by sa stalo d'alšie pokračovanie úverového vzťahu protiprávnym alebo
nehospodárnym, je Banka oprávnená Menu úveru konvertovať na menu euro a tomu prispÔsobiť
úrokovépodmienky, prióom je povinná Klienta o tejto skutočnosti písomne informovať.
1.7. Rôzne ustanovenia
11.7.1. Klient podpisom Zmluvy o úvere vyhlasuje Banke, Že premlčaciu dobu pre pohl'adávky a iné
práva Banky zo Zmluvy o úvere predlŽuje na dobu 10 rokov od doby, ked' začala prvýkrát plynÚť.
11.7.2. Ak sú na základe Zmluvy o úvere prijĺmatel'om Úveru viaceré osoby, sÚ tieto spoločnými
účastnĺkmiZmluvy o úvere na strane Klienta (spoludlŽníkmi), a sÚ zaviazaní splniť svoje záväzky z
poskytnutého úveru spoločne a nerozdielne a Banka je oprávnená poŽadovať platenie celej sumy
úveru v rozsahu istiny, Úrokov a ostatných finaniných záväzkov od ktoréhokoľvek z nich.
11.7.3. Ustanovenie o blokovaní účtovKlienta pri vzniku Prípadu neplnenia obdobne platí aj ked'na
Urienom úĎte nie je včas dostatočne vysoký pouŽitel'ný zostatok peňaŽných prostriedkov na zaplatenie
dlŽných sÚm.
11.7.4. Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy o úvere alebo týchto obchodných podmienok
neplatným, nedotýka sa to platnosti ostatných ustanovenĺ. Pre prípad neplatnosti sa zmluvné strany
podpisom Zmluvy o úvere zaväzujÚ neplatné ustanovenia nahradiť novými ustanoveniamĺ
zodpovedajúcimi hospodárskemu účeluZmluvy o Úvere a úmyslu strán prijej uzatváraní.
11.7.5. Všetky záväzky a povinnosti, ktoré vzniknú Klientovi v súvislosti s právnym vzťahom zaloŽeným
Zmluvou o Úvere a Zmluvami s ňou súvisiacimi, prechádzajú aj na právnych nástupcov Klienta, prióom
v takomto prípade Klient ruéíza zaplatenie úverovej pohl'adávky spolu s príslušenstvom.
11.7.6. V prípade, Že Banka opomenie alebo sa omešká s vykonávaním alebo uplatnenĺm akéhokoľvek
práva alebo nároku vyplývajúceho z právneho vzťahu zaloŽeného Zmluvou o Úvere, táto skutočnosťsa
nebude povaŽovať za zrieknutie alebo vzdanie sa týchto práv a nárokov Bankou. Práva a nároky
Banky, vyplývajúce z právneho vzťahu, zaloŽeného Zmluvou o úvere a zmluvami s ňou súvisiacimi
1
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nevylučujúani neobmedzujÚ uplatnenie iných práv a nárokov, ktoré Banke vznikli alebo vzniknú ziných
právnych úkonov alebo udalostí.
11.7.7. Pokial'nie je dohodnuté inak, Klient a Banka uzatvárajÚ Zmluvu oúvere a zmluvy sňou
súvisiace na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov z nich vyplývajúcich.

í1.8. Banka sprístupňuje platné znenie obchodných podmienok na svojej internetovej stránke a vo

svojich verejne prĺstupných prevádzkových priestoroch. Klient vyhlasuje a svojĺm podpisom potvrdzuje,
Že sa oboznámil so znením tých obchodných podmienok pred uzavretím Zmluvy o úvere a súhlasí

s nimi a na znak súhlasu pripája podpis v jeho mene:

V Šali

dňa 03.12.2021

Klient:1 Mesto Šaľa,
V mene ktorého koná:2 Mgr.

Jozef Belický - primátor

Podpis:
Podpis

1

2

Uvedie sa obchodné meno, adresa a !Čo.
Uvedie sa ,,klient osobne" alebo meno a priezvisko, funkcia, prĺpadne rodné čĺslo,bydlisko
osoby alebo osÔb oprávnených konať V mene klienta
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Príloha č. 2 k zmluve o úvere
č. ooo673/co RPI2Ľ21

U niCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej oanký,
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Ozná-menie oprávnenia
ľ^"-.-.
cerpanie
úveru

ľ'ín:äť.""l{;l"Tffiffiľ'::.",:ltiea plnomocenstvo
Meno a

Šali

1

dňa:

V mene klienta: Mesto Šaľa

03.12.2021

nie žiadosti

o

prijímam a pri podpisovaní
Žiadosti o čerpanie úveru v
mene

Funkcia

Jozef

V:

na podpisova

94 ,| ĺ7

Veča Slnečná

