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ilUniCredit Bank
ZMLUVA o úvere
č ís lo :

l' zMLIJVNE
1.1.

000040

l

coRP l 2022

sIRÁĺvy

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.' Želetavsl<a 152511,140 92 Praha 4 * Michle' Česká

le_pubĺika, lČ: 649 48 242,
3608,

zapĺsaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp' značkou B

organizačná zloŽka:

UniCĺedit Bank Czech Republic_ and Slovakia, a's., pobočka zahľaničnej banky, Šancová 1/A, 813 33
Bratislava' Slovenská ľepublĺka, lČo: +z251336, zapĺsáná vobchodnom ĺeg_stri veoenom okresným súdom

Bratislava l, oddĺel: Po, vloŽka číslo:2310/B(dalej len ,,banka''),
obchodné miesto banky: Hlavná 5599/38, Dunajská
č'lelj +421 918 501 664

Streda

PsČ: g29

01

a

'I.2.

KLIENT

Názov:
Sĺdlo:
lČo:
Podľa:

Mesto Šalä

Nám. Sv. Trojice 7,927 15 šal:a 1
.l85
oo 306
zoznamu obcĺ (naľiadenie vlády sR č. 258/1996 Z. z.; lČo na základe potvrdenia
o prideleni identifikačneho Čĺslavydaného Štatistickym Úĺadom SR, zapĺsaný v registri
org an izácií ved eno m Štatistictĺymĺ radom SR),
V mene ktorého koná: Mgr' Jozef Belický' primátor, ľodné čĺslo:
_ 670319/7039
- pse
Úoaie prc doručovanie a koňunĺkáciu: Nám. Sv' ĺro;ĺcäž, šáľá,s' ĺs
II.

UVODNE USTANOVENIA APREDMET ZMLWY

2.'t. Banka sa zaväzuje, Že za podmienok dojednaných v tejto zmluve o úvere (dalej len ,,táto zmluva'') dočasne
poskytne y plospech klienta peňaŽne pĺostriedky (úver) v dojednanej výške a klient sa zaväzup pouŽĺť úver na
dohodnuý ÚČel a za dojednaných podmienok poslĺytnuté peRázne prostriedky (istina úveru) vrátiĺ, iaplatiť úľoky a
doj'ĺdnanéodplaty (poplatky) a náhrady, poskytnúť potrebnÚ súčinnosťa splniť sÚvisiace záväzky pool'a tejto

zmluvy.

2.2.Táto zmluva sa uzafuára na základe Žiadostĺ k|ienta zo dňa:10'12.2o21

2.3'7Ákladné

.

ru

2.3.1

vý!_lr" q mena Úveru (čĺslom,mena v skratke): =500.000,- EUR; slovom: pät'stotisíc eur (dojednaná

2.3.2.

Úrebm pouŽitia úveru je financoyanie a rďĺnancovanie obstaĺanb dlhodobého majetku (d'alej aj len
''projektovaná investícia") podľa určenĺav bode 2'4. lejlo zmluvy a určených výdavkov súvisiacbh

výŠkaúveru).

s obstaraním propktovanej investÍcie, ak také sÚ.

a

2.3.3.

obdobie čerpania:prvý deň, kedy moŽno čerpaťúver je deň podpisu tejto zmluvy
moŽno čerpaťúver, je 31.12.2023 (dáfum posledného čerpania).

2.3.4.

Deň splatnosti istiny úveru je3'|.12'2a36'

2.3.5.

2.3.6.

Úroková sadzba na uľ&nie výšky Úrokov sa uĺčujena jednotlive za sebou nepretžite nasledujÚce
oceňovacie obdobia v dlŽke tri (3) mesiace, súčtomreferenčnej sadzby EUR|BOR s lehotcu splatňosti
tri (3) mesiace (3M EURlBoR) a maŽe vo r,nýške O,12o/o p.a.
Banke patri
phtok za prevzatĺe záväzku poskytnúť úver, splatný jednorazovo vo výške

2.3.7

Banke patrĺ poplatok z nečeľpanej sumy úveru vo výške 0,00

2.3.8.

je
!ry91ým uelom beŽný účetklienta vedený bankou pod medzinárodným bankovým čĺsbmúčfu(IBAN):
SK48 1111 0000 00662784 9005v mene EUR.

2.3.9.

PriráŽka pre uĺčeniesadzby úľokovz omeškania je: 10,00 % p' a

1O

o/o

z

posledný deň, kedy

Úveru

%

p' a'

Unicredit Bank czďh Republic and slovakia, a.s., wbďka zahĺaničnejbanky, Bratĺstava - M*to Šaĺa
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2'4.Základné údaje o obstaraní projektovanej investície 1Úoap o projekte):
2'4.1 . Klĺent vyhlasuje a zaväzuje sa, ak tak neuľobil pred podpisom tejto zmluvy, najneskÔr pred čeĺpanĺmúveru
alebo v inom dohodnutom čase, pripadne na výalu banĺĺyspÔsobom dohodnuým v bjto zmluve alebo inak
odsúhlaseným bankou s prihliadnutĺm na účela podmienky tejto zmluvy, nábŽite banke preukázat,Že

a/ projektovanou investĺciou je financovanie, ĺesp' refinancovanie investĺcĺĺschvábných v rozpočte klienta na rok
2022, okrem iného aj rckonštrukcia strechy plaváme' uýstavba podzemných kontajnerov, dofinancovanie
existujúcich projeKov, a d'alšie bankou schválené investicie (ďalej aj len ,,projektovaná investícia"), pľičomak to
charaKer projektovanej investĺcie bude vyŽadovať, vydal alebo vydá prĺslušnýsbvebný úrad na uskutočnenie
projektovanej investície stavebné povolenie, prípadne bude projektovaná investícia ohlásená prĺslušnému
stavebnému Úradu klientom,
b/ klient nadobudol alebo nadobudne projeKovanú investíciu s prĺslušenstvom do vhshĺctva ako objednávateľ na
základe zmlúv s viaceými zhotcvibľmi alebo inými dodávateľmi, z Koých kaŽdý musi byť ako podnikateľ
oprávnený a odborne spôsobilý na uskutočňovanb stavieb a pľeukázateľne mať skúsenosti so zhotovovanĺm diel
porovnateľných s projektovanou investĺciou a plneniu jeho záväzkov z takejto zmluvy alebo z takýchto zmlÚv
nesmie brániť ani nepriaznivý sbv jeho iných, najmä pĺávnych, majetkových alebo hospodárskych pomerov {d'abj
kaŽdý z nich abbo spoločne aj len ,,dodávatel'pĺojektovanej investĺcie.). Na zhotovenie projektovanej stavby
alebo jej časti mÔŽe dodávateľ projeKovanej investĺcie pouŽiť inÚ obdobne spÔsobilú osobu {ďalej aj len
,,subdodávatel'');
cĺ pro1ektovaná ínvestĺcia bude umieshená v katastrálnych Územiach nachádzajúcich sa v okrese Šala.
2'4'2'Yybranými výdavkami na obstaranie projektovanej investĺcie, na ktoľésa vďahuje táĺc zmluva, sÚ nákhdy
na obstaľanie projeKovanej investĺcie v maximálnej výške 500.000'- EUR' ktorá zahŕňa daň z pridanej hodnoý
{dälej ajlen ,,celkové náklady projektu").
2.4.3. Dojednáva sa, Že zdro}rm financovania celkových nákladov projeKu sú úverom poslĺytnutépeňaŽné
prostriedky podľa tejto zmluvy.

2.5. Časťobsahu tejto zmluvy, pokial' nie je v nej dojednane inak, určujúobchodné podmienlĺy banky pre úvery
podnikateľom (d'alejaj len ,,obchodné podmienky"), s ktoými sa klient pred uzavretĺm tejto zmluvy oboznámil,
v tomtrc rozsahu súhlasí s nimi, čo potvrdil vlastným podpisom na nich a jedno ich vyhotovenie prevzal. Výľazy
v tejto zmluve uvedené s veľ}oým začĺatočnýmpismenom majú význam im priradený v obchodných podmienkach.
LI.

ČERPAN/IE UVERU A P1DMIENKY aERPANIA

3"l' Banka poslĺyhe peňaŽne

prostriedky do dojednanej výšlE úveru vprospech klienta jednorazovo alebo
postupne po častiach (tľanŽiach) v obdobĺ čerpania na riadne a včas pĺedloŽenÚ písomnúŽiadosť klienĺa o
Čerpanie úveru podľa vzoru uvedeného v prílohe č. í tejto zmluvy, prĺpadne podľa vzoru, Koý bude klĺentovi
bankou oznámený po uzavľetĺ tejto zmluvy (Žiadosť o čerpanie Úveru) a v mene klienta podpĺsanÚ osobou
(osobami) na to oprávnenou podľa pĺsomného opľávnenia, ktorého vzor je pľipojený v pľĺlohe č' 2 k tejto zmluve,
ktorá vyhovuje podmienkam tejto zmluvy.

3.1.1. Banka posĺĺytnepoŽadované peňaŽné prostriedky len na uýdavlĺy na obsbranie projeKovanej investĺcie
zahĺnutév celkových nákladoch projektu, a to úhnadou íaktúr,vystavených dodávatel'mi projeKovanej ĺnvestĺcie
alebo na refundáciu (refinancovanie) úhľadtahýchto faktúr vykonaných z iných zdrojov, ak boli tieto úhrady
vykonané nie dávnejŠie ako 6 mesiacov pred poŽadovaným dňom čerpanb, v oboch prĺpadoch bez platenej dane
z pridanej hodnoý zahrnutej do fakturovanej sumy vo faktúrach dodávateľov projeKovanej investĺcie alebo podl'a
dovomých dokladov pľi dovoze abezzadržiavanej časti fakturovanej surny splahej vneskoršom čase (tzv.
zádrŽné), ak taká je.

3.í.2. Ak nie je vtejto zmluve určenéalebo so súhlasom banky vŽiadosti oČerpanie úveru uvedené inak' úver
podlä tejto zmluvy banka posltytne V prospech Uĺčenéhoúčtualebo v prospech iného úč&klienta v banke
(platobný Účet), priČom, ak má byť v tomto pripade úver pouŽiý na plnenie uĺčitéhozáväzku klĺenta' Žiadosť
o čerpanie úveru je účinná len (i) spolu s pĺevodným prĺkazom na ťarchu bhto účfua v prospech veriteľa klienb
{napr' dodávateľa projektovanej investĺcie) v sume plateného záväzku a' (i!) ak nemá byť ceÉsuma záväzku

platená len z čerpania úveru (napr. platená suma dane z pridanej hodno$ zahľnutá do fakturovanej sumy' ak je tak
dohodnuté, alebo ak by čerpanim úveru poklesol touto zmluvou poŽadovaný podiel neúveľovýchzdrojov na
financovanĺ elkových nákladov projektu), len ak je na plabbnom účtedostatočný zostatok vlashých peňaŽných
prostriedkov klienta na úhradu celej platenej (napr. fakturovanej) sumy. Ak medzi bankou a klientom nie je iná
dohoda, banka úver poskytne len ak právo majiteľa účfunakladať s prostriedkami na platobnom účtenb je
obmedzené, s výnimkou obmedzení dohodnuých s bankou.

3.2. Banka peňažnéprostriedlĺy v prospech klĺenta alebo ich casť poskytne, len ak sú riadne a včas splnené
Podmienlĺy čerpania určenév tejto zmluve alebo v obchodných podmienkach banky, ibaŽe z tejto zmluvy abbo
obchodných podmienok vypiýva iné.

3.3. Podmienkami čerpania pľi prvom čerpanĺÚveru je, Že najneskÔr ku dňu Čerpania úveru,
3.3.1. banke bol predloŽenĺm listiny aĺebo listĺn alebo inak preukázaný uspokojiý stav pripravy alebo
uskutočňovania účelupouŽitĺa úveru a pouŽitia neúveľových zdľo}rv, ak je dojednané, a to najmä boli splnené
nasledovné podmienky a bola predloŽená nasledovná dokumentácia:

a/ banke bolo predloŽené písomné stanovisko h|avného kontrolóra klienta o plnení pravidiel pre pouŽĺvanie
návratných zdroicv íinancovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách Územnej samosprávy s prihliadnutim
na Úver poslĺyhuý na základe tejto zmluvy;
UniCredit Bank Cz*h Repub!ĺc and stovakia, a.s., pobďka zahraničnej banky, Bratĺslava - Ms,to Šaĺa
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predloŽené uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoým bola odsÚhlasené poskyťrutie úveru podl'a
|elo zmluvy vrátane zabezpečenia podl'a bodu 6.1.1. tejto zmluvy (ak štatÚt klĺenta takýto šúhdsvyŽaduje);
je
9/ !rs"lý účet zriadený a práva zo zmluvy o účíe,na základe Koľej bol zria'dený, osobitne nakladanie
s Dohľadávkami z Určeného účtu,nie sú nijako dotknuté obmedzeniamiv rozlore s účebnitejto zmluvy, ani neboli
yrglené Žiadne úkony na zrušenie zmluvy o účte;toobdobne platĺ o iných účtochvyädovaných touto zmluvou, ak
p^{.ĺantĺ9 bolo

take sÚ;

3'3.2..klient na Zabezpečenie pohľadávok banlĺy podl'a tejto zmluvy, predložil a odovzdal banke listiny alebo iné
vykonávanb práv banky zo bbezpečenia dojednaného v bjto zmluve, a to:
a/klient vystavil a banke ako pruému nadobÚdatelbvi odovzdal blankozmenku vyhovujúcu dojednaniam podl'a tejto
zmluvy a uzavrels bankou osobitnú dohodu o vydanĺa vyplneníblankozmenkyl
d?.ktady na preukázanie a

bezzbytočnéhoodkladu, najneskÔr í ĺehote 7 dnĺ od podpisu tejto zmluvy, v kaŽdom prĺpade
vsaK pred pnĺým čerpanĺmúveru podla tejto zmluvy, pĺeukázať banke zverejnenie (i) tejto zmluvy a (ii) dohody
o vydanĺ a vyplnenĺ blankozmenky uvedenej v písmene a/ vyššie podl'a zákona č.2112:o0o Z. z. o slobodnoň
prístupe k infoĺmáciám v znení neskonšíchpiedpisov (d'alej aj len
,,ákon"), a to zákonom ustanoveným pĺsomným
b/ klient sa zaväzuje

potvrdenĺm (vydaným Úradom vlády slovensrdj repu'uiry-o'zveréjnenĺ v'nĺm vedenom registri ale6o potvrdeíĺm
klienta'vo-statných prĺpadoch, voforme aobsahu uspokojivom pre banku) avprĺpade zvérejnenia na webovom
sidle záloŽcu resp. webovom sídle jeho zriadbvatel'a alebo v obchodnom veshĺku ho dobŽiť ú-dajmi umoŽňujúcimi
overiť zverejnenie tejto
1mluvy (najmä blĺŽšímpublikačným označenĺm v Obchodnom vestríku alebo údajml
prĺstupu na webovÚ stránku);

3.4. Podmĺenkami čerpanĺapre kaŽdé čeľpanb úveru je, Že
3-4.1. žiadosťo čerpanb Úveľu bola banke predloŽena riadne a včas, doloŽená listinamĺ preukazujúcimi účel,na
ktoý sa má úver pouŽiť, a to najmä
a/-kÓpĺami faKúr vystavených dodávatelmi projeKovanej investicie, v prípade refundácb doklady o úhrade faktÚr'

aŽe

3.4.2' ku dňu čerpania

a/ trvajÚ a sú účinnépľáva banky z dojednaného

Zabezpečenia,

b/ splatný poplatok a, ak sú, splatné Úruky a splatná Časťistiny sú zaplatené s
ým, Že ak ide o prvé čeľpanĺepo
podpise kaŽdého dodatku ktejto zmluve, splatným poplatkom sa rozumie aj poplatok pr| zmene tejtó zmluvy
dojednaný v dodatku k tejto zmluve (ak taký je),
c/ sú pľávoplatné a účinnea podla okolností banke preukázane akelolVek povolenia' súhlasy alebo splnenie iných
podmienok na uskutočnenie ÚČelu, na kto1ý sa má pouŽiť úver a klient neporušup záväzné podmienky'na
uskutrrčnenie tohto účelu,
d/ vyhlásenia klienb o skuto.čnostĺach, podstatných pre jeho pĺipľavenosťa schopnosť plnĺťjeho peňaŽné záväzky
urobené v tejtc zmluve a v Žiadosti o čeĺpanĺúveru alebo podpisom tejto zmluvy v on'cnoon1icrl'podmĺenkach sú
Úplné a v podstatných okolnostiach pravdivé,
e/ nevyskytla sa a netrvá skutočnosť'ktorá p podl'a tejto zmluvy alebo podl'a obchodných podmienok dôvodom
predČasnej splatnosti úveru,
f/ ľefeľenčnáúroková sadzba bola zverejnená.

3.5..Akklient odstÚpiod
lejto zmluvy preq prvým čerpanĺmÚveĺu alebo ju pred prvým čerpanĺm vypovĺe, banke
patrĺjednorazový poplatok vo uýške 1,o0 0Á z dojednanej rýšky úveru.

lv. sPLAcANlE ÚWRU
4.1. Klient sa zaväzuje vÉtiťistinu úveru postupne po častĺach(v splátkach) v 52 štvťľočných
splátkach, z toho 51
spätok vo výške 9'615,- EUR a posledná v sume zvyšku istiny' Deň splatnosti pĺvejsplátky je31 .o3'2024. Posledná
j9 splatrá v Deň splatnosliistiny Úveru určený v bode 2'3' tejto zmluvy (Záklaane p-oomnnry úveru). KaŽdá
:p.látk?
iná splátka bude splatná pravidelne vŽdy k poslednému dňu kalendárneho šfurťroka.
4.2. Ak sa má istina úveru. splácať vo viaceých sumách (v splátkach) a úver nebol vyčerpaný v dojednanej výške
úveru uĺčenejv základných podmienkach úveľu, v sume tohto ľozdĺeiusa výška ;eonôilĺvycn ipEbĺ< zniŽujé a'eno
sa splátky rušia, a to počnÚc poslednou a potom spätky jej predchádzajÚce. Uprava splátok a ich splatnoéti podl'a
predchádzajÚcej veý sa vykoná písomným oznámenĺm banky na zákĺade a podla tohio dojednania.
4'3. Poplatok za prďčasnÚ plabu pred dňom sphtnosti uĺčenýmv tejb zmluve sa nedojednáva.

v. ÚR)KY A IlRoKY

z aMEšKANIA

5.í. Ak sú peňaäépľostriedky poskytnuté na lehofu dlhšiu ako je oceňovacie obdobie, Úroková sadzba na urČenie
úrokov je pohyblivá a menĺsa pnavidelne upýnutĺm kaŽdého O-ceňovacieho obdobia zmenou Referenčnej sadzby'
5.2. Referenčná sadzba, pomocou ktorej sa určuje úroková sadzba na určenie qýšky úrokov, je úroková sadzbá,
Korej hodnota je vypočĺtavaná podlä pľavidiel na medzibankovom peňaŽnom trhu v eurozone 1ruRlnoR), ak je
menou ýv9r9 EUlo (EU|)'
9l9bo v Londýne (LlBoR - London lnterbank offered Rate), ak je menou Úveru
americ$7 dolár (USD) - US LlBoR' alebo v Prahe (PRlBoR - Prague lnterbank ofíered naie), aŕ je menou úveru
česká koruna, z údajov o predajných úrokových sadzbách, za ahých sa ponúlĺajúdepozitá 1vHaoý) v mene Úveru
a s lehotou splatnosti zhodnou s diŽkou oceňovacieho obdobia na tomto trhu a podl'a ýcnto praúlbbl zveĺejnená
k určenému dennému času v deň, ktoreho dátum (podl'a kalendára plaheho v mňste rneczioanroveho trhu) b dva
Pracovné dnipredchádzapwý deň oceňovacieho obdobia.Prvym dňom prvého oceňovacieho obdobia je deň
Unicťedĺt Bank Cz*h Republĺc and Stovakia, a.s., wbďka zahľanĺčnejbanky, Bŕailb/ava
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prvého čerpania úveru. Koniec kaŽdého Oceňovacieho obdobia uĺčenéhopodľa mesiacov pripadá na deň, ktoný
v niektorom mesiaci nie je talĺýto deň, dotknuté
oceňovacie obdobie upýnie posledným dňom takéhoto mesiaca' Ak sa úver čeĺpápostupne po častiach' uplynutim
oceňovacieho obdobia'pĺe istinu pľej čeľpanej tranŽe uplynie aj oceňovacie obdobie pre istinu kaŽdej d'alšej
čeĺpanejtranŽe a upýnutĺm oceňovacieho obdobia po vyčerpanĺ celej dojednanej výšky úveru alebo po uplynutĺ
obdobĺá čerpania sa istiny všetkých čerpaných tranŽĺzlučujú,všetky prebiehajúce dotknuté oceňovacie obdobia
sa týmto skončia a začne plynúťnové oceňovacie obdobie pre istinu Úveru vo qýške súčt'ristĺn všethých tranŽĺ.
5.3. Ak sa úroky neplatia spolu s istinou v anuitnej spbtke, sú splatré v posledný kabndárny deň lĺalendárneho
mesiaca (Úrokove obdobie), a to pnnýkrát za obdobie v mesbci, v ktoom bol úver prvýkrát čerpaný' a potom
pravidelne zakaŽdé Urokove obdobb, pľiČomposledná 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 splatné jednorazovo spolu s istinou.
5.4. Zmluvne stĺany sa dohodli, Že banka mÔŽe jednostranným oznámenĺm zaslaným klientcvi zvýšiť dojednanÚ
mažu o priráŽku až 1,oa o/o p' ä', pokiaľ klient neplnĺ alebo nedodžiava záväzky uĺčenév tejto zmluve alebo ak
nastane Prĺpad neplnenia' a to s účinnostbuodo dňa uĺčenéhov omámení banky a aŽ na čas do uplynutia
Oceňovacieho obdobia, v Korom pominul dÔvod zvýšenia'
5'5. Uoková sadzba pre výpočet Úĺokov z omeškania sa menĺ l<aždýdeň a určuje sa pomocou referenčnej sadzby
na určenie úrokov podľa tejto zmluvy zverejnenej v tento deň, aak nejde o Pľacovný deň alebo ak nie je v tento
deň zvercjnená, pouŽije sa posbdná zverejnená referenčná sadzba' Urolĺy z omeŠkania sÚ splahé denne'

sa čislom zhoduje s dňom prveho čeĺpanlaÚveru, pričom ak

VI,

ZABEZPECENIE

6.1. Na zabezpečenie uspokojenia pohladávok banky asplnenia záväzku klienta vrátiť poswtnuté peňaŽné

prostriedky a zapbtiť Úroky z nich a dojednané poplatky a náhnady, ako aj na zabezpečenie osbtných peňaŽných
záväzkov klienta, vÉtane záväzkov z porušenia tejto zmluvy, záväzkov pĺi pľedčasnejsphtnosti a záväzkgv
z odsttlpenĺa od zmluvy a prípadných záväzkov v sÚvislosti s neplatnostbu zmluvy (ďalej len ,,zabezpečená
pohlädávka" alebo
záviizok"), sa klient zaväzup dať zábezpeku a poskytnúťiné zabezpečenie v
',zabezpečený
prospech baný, a to:
6'í.1. klient sa zaväzuje vystaviť a banke ako prvému majitelbvi (ľemitentcvi) podľa osobitnej dohody vydať
zmenku, ktorá je privydanĺ neÚplná a Koru je v chýbajúcich údajoch opnávnený vyplniť jej majiteľ (blankozmenka)'
akzabezpečená pohladávka nebude sphrená riadne a včas.
6.2.ZabezpeČenie podľa tejto zmluvy sa klient zaväzuje posĺĺytnúťtak,aby pľáva banlĺy z neho boli účinnéa banke
preukázané ku dňu poskyťrutia pľvého plnenia banky alebo k neskoršiemu času podl'a tejto zmluvy' Zabezpečenie
podľa bodu 6.1. sa prijĺma ako dostatočné ku dňu podpisu tejto zmluvy. Ak sa za trvania zabezpečenéhozáväzku
Zabezpečenie zhoĺšĺ,klient s a zaväzuje doplniť ho bez zbytočnéhoodkladu, najneskôr v primenanej lehote určenej
vo qýzve banky na pÔvodný rozsah alebo na ozsah primeraný dlŽnej sume podľa bankou všeobecne pouŽĺvaných
pravidiel na oceňovanie Zabezpečenia v čase zhorŠenia Zabezpečenia alebo namiesto toho zabezpečenÚ
pohlädávku v tej istej lehote primerane splatĺť.

vtt' osoBtTNÉ zAvÄzKY AWHLASENIA
7'1. lné dojednania a záväzky
7.1.'l . Niekbré ustanovenia o poplatkoch
(1) PočiatoČnýpoplabk za prevzatie záväzku poskytnúť Úver dojednaný v tejto zmluve, je splatný jednoľazovo
vdeň podpisu tejto zmluvy, najneskÔľ však vdeň prvého čerpania úveru; pophtok za spracovanie žiadosti
o uzatvorenie Úverového obchodu (ak bol zaplatený v súvislosti s predloŽenĺm Žiadosti klienta o úver), sa
započĺtavana úhradu počĺatočnehopopĺatku za prevzatie záväzku poskytnúťúver.
(2) Poplatok z nečerpanej sumy Úveru dojednaný v tejto zmluve (ak taý je), sa platĺ zo sumy rozdielu dojednanej
výšky úveru a dlŽnej sumy istiny počas obdobia čerpania {počnúcpnným dňom, kedy rrnŽno čerpaťúver)' a to
mesačne pozadu v posledný deň kalendárneho mesiaca, pričom, ak sa prvé čerpanie usfutoční aŽ po uplynutĺ
kalendárneho mesiaca, v Korom začalo obdobie čerpania, mÔŽe banlĺa zúčtovaťuŽ splatný poplatok pri tomto
prvom čerpaní;popbtok sa počĺtazo skutočných denných stavov nečerpanej sumy úveru.
(3) Ak (i) kĺeditne obraty na phtobných účtochklienta zriadených v banke za uplynuý kalendárny šĺvrťrok
nedosahujÚ na jeho trŽbách z predaja tovaľu, (vlastných) výľobkov a sluŽieb za toto obdobie zistených z účtovných

výkazov (záznamov) klienta predkladaných banke podľa tajto zmluvy, rozsah vyhovujúci určeniu v obchodných
podmienkach (najmenej vo r,nýške podielu Úveru poskytnuých mu bankou na jeho celkoých bankouých úveroch
k poslednému dňu tohb obdobia' pričom do hodnoý úverov sa zahŕňajú aj bankové záruky a akľeditivy) s ým, Že
na tento účelsa k zisteným trŽbám pľipočĺtavaaj prijaÉdaň z pritĺanej hodnoý alebo ak (ii) klient neuskutočňuje

platobný sýk pľostredníctvom svojich účtovzľiadených v banke rozsahu dohodnutého obľatu ako je uvedený niŽšie
(ak tahý je), patrĺ banke poplatok vo r,lýške 0,00 % z dojednanej rnýšky Úveroveho limitu, splatný pri predloŽení
účtrcvnýchqj'kazov (záznamov) podl'a tejto zmluvy.
(4) Dojednáva sa' Že
a/ ak banka vy4va klienta na splnenie povinnosti, KorÚ nesplnil riadne a včas (upomĺenka), má pľávo na paušálnu
náhradu vo výške 0,00 EUR pri prvej upomienke a vo v'ýške 0'00 EUR pri kaŽdej dälŠejupombnke;
b/ ak klient nepredloŽĺ dohodnuté účtovnévykazy {záznarny) riadne a včas, je povinný zaplatiť banke zmluvnú
pokufu vo výške 0,00 EUR, splatnú v čase najbliŽšej splatnosti úrokov, pričom ak ide o vykazy (záznamy) na zistenie
údajov o touto zmluvou poŽadovanom rozsahu kreditných obratov na platobných účtochklienta mÔŽe banka

Unicťedit Bank Cz*h Repub!ĺc and slavakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratistava
zmlu,la o úvere č. 00004o/CoRP/2022
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poŽadovať aj zaplatenĺe poplatku dojednaného pre prípad nedosahovania dojednaných kredibých obratov na

platobných účtochklienta zriadených v banke'
(5).S výnimkou poplatkov uvedených v odsekoch 2.3'6' a2.3.7. tejto zmluvy, ak banka za trvania záuäzkov zlejto
zmluvy zmenírĺýškupoplatkov, za ktoých všeobecne poslĺytuje Úvéry, menĺsa výška poplatkov dojednaných v tejto
zmluve na sumu určenÚ cenníkom banky platným v dobe splatnosti poplatku.

Ak nie je dojednané inak, peňaŽné sumy na vrátenie poskyňuých peňaŽných prostľiedkov a na plabnie
Úrokov a poplatkov, ako aj na splnenie d'alších záväzkov Ŕ:ientä spô;enýcľr s pbsxýtnuým úverom, sa platia
z Určeného účtu.
7.1.3. okľem úČtovnýchuy?,azov adokladov, ktore je klient povinný banke predkladať podľa obchodných
podmienok, na Koľéodkazuje táto zmluva, sa klient zaväzuje banke predkladať
al schvábný rozpočet klienta ako obce na kaŽdý kabndámý rok a to vŽdy do 30 dní od jeho schválenia, najneskÔr
však do }ednóho mesiaca po sko'nČenĺprĺslušneho kalendárneho roka, ná ktoý bol daný rozpočet schváleňý,
b/ účtovnézáznarrly v rozsahu, štruktúre a formáte súvahy a výkazu zĺskov a ótrat pooÉpreopisov o indivkíuálnej
Účtovnej závieľke, ktoré ho zaväzujÚ, k poslednému dňu kaŽdeho kalendárneňo štvďroka, a to do 25' dňá
nasledujÚceho mesiaca,
c/ správu o výsledku hospodárenia za upýnulý kabndámy Štvľťľok,
a to do 30 dní od .}eho schválenia, v súlade so
zákonom č' 58a2aa4 Z' z',
d/ záverečný účetklienta za posledný ukončený kalendárny rok do 30 dní od jeho schválenia mestským
zastupitel'sfuom, najneskôr však do 31 '07. nasledujúceho kalendámeho roka, spolu so spÉvouauditora,
e/ konečnÚ spÉvu o ratingu klĺenta ako mesta vypracovanú externou ratingovoú agentúrou (ak taká je)'
7.1.4. Dojednáva sa, Že
(1 ) dÔvodom pľedcasnej splatrosti peňaŽných záväzkov klĺenta vzniknuých podl'a
alebo na základe tejto zmluvy,
na základe ktoreho sa záväzky klienta podl'a tejto zmluvy stanú splahými oznámenim banky o preočasnäj
splatnostije aj skutočnosť,Že nastal Prĺpad neplnenia podl'a (i) Zmluvy o Úvere, (ii) Zmluvy na účetKlienta alebo
(iii) akejkol'vek ĺnej zmluvy, KoÉbola alebo ešte len bude v budúcnosti uzafuorená medzibánkou a klientom (ďalej
spolu alebo Korákol'vek z nich aj len ,,dhlšia zmluva''), za podmienky, Že splnenie záväzkov klienb podl?l tdt<ejtó
ďalšej zmluvy je alebo bude zabezpečenéZabezpečením (i) bliŽšie špecifíkovaným v článku Vl' (Zábezpečenĺe}
tejto zmluvy alebo (ĺi) zľiadeným na zabezpečenie peňaŽných záväzkov kĺienta vzniknuých podľa alebo na základe
tejto zmluvy (dälej spolu abbo KorákolVek z nĺch aj len ,,dhlšia zabezpečená zmluva");
(2) dôvodom predčasnej splatrosti peňaŽných záväzkov klĺenta vzniknuých podľa alebo na základe tejto zmĺuvy,
na základe Korého sa záväzky klienta podl'a akejkol'vek d'alšej zabezpečenej zmluvy stanÚ splatnými o}námením
!1rv o predčasnej splahostĺje aj skutočnosť,Že nasbl Prípad nephénia poĺĺta(i) tejto zmluvý abĎo (ĺi) akejkolÝek
inej dalšej zabezpeČenej zmluvy;
(3) do}*dnanĺm v ods. (2) vyŠšiesa mení kaŽdá ďalšia zabezpečená zmluva uzatvoľená pred podpisom tejto zmluvy
bez potreby uzafuorenia osobitného dodatku k nej.
7'í.5. Dojednáva sa, Že:
(1) skutočnost'ou na strane klienta, podsbĺnou pre jeho schopnosť a pripľavenosť vrátiť istinu úveľua
zaplaĺiť úroky a splniť iné peňaŽné záväzky spojené s úverom riadne a včas je aj (äle nielen) to, Že počas trvania
pľávneho vďahu zaloŽeného touto zmluvou, poČnÚc okamihom prveho čerpania úveru pripadne v inak niŽšie
určenom čase (ak taký p),
a/ celková suma dlhu klienk neprekročí60% skutrčných beŽných prĺjmov pľedchádzajúceho
rozpočtového roka alebo inú zákonom dovobnú výšfu a zároveň
b/ suma ročných splátok návratných zdro}cv íĺnancovania vrátane úhrady rĺýnosov nepľekročĺ25%
7.'1.2'

skutočných beŽných pr'tjm.ov predchádzajúceho rozpočtového ľoka zníženýcho prostriedky poskytnute v
prĺslušnom rozpočtrvom roku z rozpočtu iného sub.}ektu veĺejnej správy a ine
ilľostrĺedky získarié lodĺá zákona

obdobným spÔsobom;

(2) Dôvodom pĺedčasnejsplatnosti Úveru, na základe ktorého sa istina s úrokmi stiávajÚ splahe
oznámenĺm o predčasnej splahosti (ako je defĺnovanév časti lX. obchodných podmienok) je aj to, ie, ak ide
o-ukazovatď doiednaný v ustanovenĺ i1) vyššie'(i) hodnob ukazovatela dojednaného v usbnovenĺ (1) vyšŠie
alebo ktoréhokol'vek z viaceých takýchto ulĺazovatel'ov (ak takú sÚ dojednané), bankou vypočĺtailáfodľa
podkladov vyplývaiÚcich z tej!9 zmluvy abbo z iných banke známych Údajov nevyhovujú hodnote dohodnutej
v ustanovenĺ (1) vyšŠiealebo (ii) ak klient nepľedloŽi riadne a včas Údaje na výpočet'takéhôto ukazovatelä, najmá
ak id.e oúdaje zúčtovnĺctva,ktoĺe nie je vedené vsúlade spredpismi oÚčtovnĺctve, ktoým kĺient podli-eha
a nieKoý z vyskytnuých nedostatkov nebol uspokojivo odstránený v'lehote určenej vo výae lianky s tým, ze (iĺi)
ak počas trvanĺa zäväzkov z tejto zmluvy dôjde k zmene skutočností rozhodných pre určenie dotknutej osouv áxó
velkej úČtovnejjednotky, malej Účtovnej jednotky alebo mĺkro účtovnejjednoiky podl'a predpĺsov o účtovnĺctve
alebo pĺe pouŽitie skratiek a označení uvedených pre výpočetdohodnutéhoukazóväteľa, pouzi;ĺ sa pre účeýjeho

yrčenja g výpočtu nové rozhodne skutočnosti vyplývajúce z predpisov platných v prislušnom účiovnomobdobĺ, a
tak' aby bol dosiahnuý Účel a úmysel strán pri uzatváranĺ zmluvy'

o

7.í.6. Klient sa zaväzuje, že jeho ĺozpočtovéhospodárenie bude spĺňaťpodmĺenky ákona orozpočtových
p

ravidlách Územnej samosprávy.

7.1.7.v súvisĺostistouto zmluvou klient jej podpisom vyhlasuje, Že je osobou, Koľá je podl'a zákona povinná

zverejňovať uzatvárané zmluvy vymedzené zákonom a dáva súhlas ná zverejnenie tejtozmĺuvy, ak ide o
i:ovinne
zverejňovanú podľa zákona v prĺpade, Že k|ient pľe banku uspokojivo nepreukáže opak.

7.2.Rózne vyhlásenia

141:_ĺ|!"lt podpisom tejto zmluvy vyhlasuje' Že mu boli poskytnuté iníormácie podla s 37 ods' 2 zákona č'
48312001 Z. z. o bankách aozmene adoplnení niektoých záŕonov vznenĺ neskoršĺclipredpisov, najma bol
UnĺCredit Bank Czďh Republtc and slovakia, a.s., wbočka zahraničnej banky, Bratĺslava - Mesto Šara
Zmluva o úvere č. 00aa0/CoRP/2022
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iníormovaný o výške ĺočnejpercentuálnej sadzby plaťrej v čase uzavretia tejto zmluvy' o okolnostiach' Koré rnôŽu
ovplyvniť vývoj ročnej perceniuálnej sadzby počas trvania tohto úverového vztähu a čase, kedy banka klienb
informuje o tom, Že takéto okolnosti nastali.
7.2.2. Klient sÚhlasĺ so spracÚvanĺm, sprĺstupnenim a poskytnutĺm údajov, ktoré banka ziska alebo sa dozvb
v súvislosti s pĺávnym vďahom podl'a tejto zmluvy, a to (i) údajov, ktoré podliehajÚ ochrane bankového tajomstva
a (ii) osobných Údajov, v rozsahu Údajov vymedzenom platrými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách v
platnom znenĺ a zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znenĺ, nasledovným subjektom: (i) podniku
pomocných bankorĺých sluŽieb, ktorý je prevádzkovatelbm spoločnéhoregislra bankových infoĺmácií podl'a zákona
o bankáôh v platnom znenĺ a subjektom poveĺeným spracÚvanĺm údajov v spoločnom registri bankových ĺníormáciĺ
za podmienok stanovených osobitným zákonom, (ii) Národnej banke Slovenska, Českej národnej banke, bankám
a pobočkám zahraničnýôh bánk v zmysle zákona o bankách v platnom znenĺ, (iii) spoločnostiam v rámci Skupiny
banky, ako je vymedzená vo VŠeobecných obchodných podmienkach banky (osobĺtne mateĺskej spoločnosti
Banky' ako aj spoločnosti, ktorá vykonáva kontrolu nad mateĺskou spoločnosťouBanky a d'alej spoločnosti
UniCredit Business lntegrated Soĺutions Societa Consortile perAzioni (skrátene UBlS S.C.p'A.), so sidlom Via Livio
Cambi 1,20151 Miláno, Taliansko), ato na účelysúvisiace spodnikatel'skou činnostbu banky vrámciSkupiny
banky a čĺnnostisúvisiace s ÚČasťou banky vo finanČnom konsolĺdovanom celKr podľa zákona o bankách, a na
účelyľiadenia rizika a obozretného podnikania a uýkazníctva v rámci Skupiny banky a (iv) iným subjektom, ktoým
môŽu byť vyššĺeuvedené Údaje poskyhuté podl'a platných pľávnych predpisov.
7.2.3. Klient vyhlasuje a zauäzuje sa, Že na vyŽiadanie banky jej bez zbytočnéhoodkladu predloŽĺ doklady potrebne
na vykonanie základnej starostlivosti banky vo vďahu ku klientovi v sÚlade so všeobecne záuäznými pľávnymi
predpismi na účeýpredchádzania legalĺzácii prijmov ztreshej čĺnnostiaochľany pred financovanĺm tercrizmu,
a to najmä doklady potrebné na identĺfikáciu konečného uŽivatel'a výhod.
7.2.4. osoby oprávnené konať za klienta, ktoré podpĺsali tÚto zmluvu, ako dotknute osoby podľa platneho zákona
o ochrane osobných údaicv, svojĺm podpisom na tejto zmluve udelUjÚ banke svoj súhlas so spracÚvanĺm
poskytnutých osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi a v nevyhnutnom rozsahu po dobu trvania
záväzkov z tejto zmluvy a zo zmlúv o úverorlých obchodoch podliehajúcej tejto zmluve a po dobu päťrokov po ich
ukončenĺ,ako aj s ich posýtovanĺm tretĺm osobám v zmysle vyššieuvedených ustanovenĺ o spracovaní údajov
klienta.

7.2'5. Klient berb na vedomie, Že Banka ako člen Skupiny banky, ako je vymedzená vo Všeobecných obchodných
podmienkach banky, zaviedla interné posfupy, ktoých cieľom je zabezpečiťdodžiavanie ustanovenĺ čl. 2358
tialianskeho občianskeho zákonnĺka, resp. ďalších právnych pĺedpisov upľavujúcichÍinančnúasistenciu zo stnany
Banky. V tejto súvislosti Klient vyhlasuje a zároveň sa zaväzuje, Že prostľiedky z úveru nepouŽije na realizáciu
transakcií ýkajÚcich sa akciĺ alabbo iných cenných papienov emitovaných Bankou alebo inými spobčnost'ami
patriacimi do Skupiny banky, čímby došb k porušeniu vyššie uvedenej pľávnejÚpravy'
7.3. Qsobitné záväzky a vyhlásenia súvisiace s refinančnými opeľáciami menovej alebo obdobnej politiky

príslušnéhoregulátora.

7.3.1. KlientsÚhlasĺ s ým, Že banka má právo pouŽiť práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy ako zábezpeku:

(í) v transakciách, na áklade Koých vykonáVa Národná banka Slovenska (d'alejlen,,NBS") operácie menovej

politiky alebo obdobnej politiky alebo poskyttlje vnÚtrodenne Úvery alebo iné transakcie obdobného charakteru
(dalej len "Transakcie''), ktoré sú bliŽšie špecifikované v (i) Rozhodnutí Náľodnej banlĺy Slovenska č.2l2a15 za
dňa 28. aprĺla 2015, o ĺmplementácii ľámca menovej polĺtiky Eurosystému v Sbvenskej republike (ďabj ĺen
,,Eurosystém"), (ii) Rozhodnutí NB$ č,. rcAae, zo dňa 't8' decembra 2a12 o všeobecných podmienkach
poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Sbvenska, a to v plnom rozsahu podl'a podmienok
uvedených v ýchto vyššie uvedených rozhodnutiach NBS, alebo (iii) inom rozhodnutí alebo opatrení NBS' ktoré
nahradÍalebo doplnĺ rozhodnutia NBS špecifikované v ods. (i) a (ii) vyšŠiealebo (iv) inom rozhodnuti alebo opatrenĺ
NBS ktore sa bude ýkať Tľansakciĺ; a
(2) v transakciách' na základe ktoých vykonáva operácie menovej alebo obdobnej politiky regulátor v krajine
registrácie tej osoby, ktorá má voči banke postavenie ovládajÚcej osoby abbo je konečnou ovbdajúcou osobou v
ekonomicky prepojenej skupĺne banky (d'alej aj len ,,príslušnýregulátoŕ').
7.3'2. v tejto súvislosti klient súhlasĺs poskytnutĺm všethých informáciĺ súvisiacich s touto zmluvou, ktoých
poskytnutie poŽaduje NBS alebo prĺsluŠnýregulátor, vrátane:
(1) informáciĺ, ktoré sú predmetom bankového a obchodného tajomsfua, boli označené za dÔveľné klientom abbo
majú inak dÔverný charakter; a
(2) odovzdan'a vyhotovenĺ tejto zmluvy a ahýchkoľvek iných dokumentov alebo zmlÚv uzavreých alebo
vystavených v súvisbsti s ňou do Úschovy NB$ abbo prĺs|ušnémuregulátorovi.
7.3.3' o pouŽitĺ pľáv a pohl'adávok vyplývajúcich z tejto zmluvy na účeýzriadenia zábezpeky v pĺospech NBS
alebo prĺslušnéhoľegulábra bude banka iníormovať klienb do piatich (5) Pnacovných dni od účinnosti takej

zábezpeky.

7.3.4. Klienl alebo jeho právny nástupca alebo akákolVek osoba, ktorá sa sbne dlŽníkom z tejto zmluvy nambstr
K|ienta z akéhokolVek pľávneho dôvodu sÚhlasĺ s !ým, že nie sú opÉvneníjednostranne započĺtaťŽiadnu svoju
pohl'adávku voči banke a ani pľávnemu nástupcovi baný, vráĺane akejkolVek pohlädávky z účtuklienta' ľesp.
pohl'adávky z Účtu právneho nástupcu k|ienta protizabezpečovanej pohľadávke alebo celkovej pohl'adávke banlĺy
alebo právneho nástupcu banky, vmiknutej na základe tejto zmluvy' Záväzok podl'a predchádzajúcejveý platí aj
počas celej doby, keď je celková pohl'adávka banky' alebo zabezpečovaná pohľadávka vzniknutiá podľa tejto
zmluvy poskytnutá bankou ako zábezpeka v Úverouých operáciách Eurosystému alebo iných Transakciách
v súlade s bodom 7.3.1' vyššie'
t-lnicredÍt Bank Cz*h Republb and Stovakia, a.s', pobďka zahľaničneĺbanky, Bťatistava - Mtr,to šara
zmluva o úvere č. 000uo/CoRP/2o22
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8.í. Prĺlohou tejto zmluvy

sú:

Prĺloha č. 1 - Vzor Žiadosti o čerpanie Úveru,
Prĺloha č.2 -Vzor oprávnenĺa na podpisovanie žiadosti o čerpanie úveru'
8.2. Zmluva sa uzatvára v troch vyhotoveniach, z toho po jednom pre kaŽdÚ zmluvnÚ stranu a jedno vyhotovenie
pre potĺeby NBS alebo prĺslušnéhoregulátoĺa' Táto zmluva je podľa zákona účinnádňom nasledujÚcim po dnijej
zverejnenia v súlade s ust. $ 47a Občianskeho zákonnĺka. Táb zmluva obsahuje úplnÚ dohodu zmluvných strán a
zahŕňa všetky podmienlĺy, na Koých sa stľany dohodli' Uzatvára sa na dobu určitÚ, a to do spĺatenĺaúveru, úrokov,
poplatkov a iného príslušenstva'
8.3. Táto zmluva, ako aj akékoľvek zmluvné a]ebo mirrpzmluvné záväzky ktoľe z nej vypývajú alebo vznikajÚ
v sÚvislosti s ňou sa spravuje pÉvom Slovenskej ĺepubliky a ak nie je výslovne dohodnuté alebo donucujúcimi
usbnovenĺami zákona ustanovené inak, na riešenie spoľov z vyššie uvedených právnych skutočnostĺsú oprávnené
a prĺslušnésúdy Sĺovenskej republiky.
8.4. Zmluvné strany túto zmluvu prečĺtaĺi,porozumelijej a zhodne vyhĺasujú,Že vyjadruje ich slobodnú, skutočnú
a váŽnu vÔl'u a nb sú im známe okolnosti, Kore by ju robĺli neplatnou a na znak sÚhlasu pripájajú podpisy osÔb
oprávnených podpĺsovaťv ich mene, ktoých totoŽnosť bola medzi zmluvnými stranami navzájom preukázaná' a to
V Šali, dňa

o8.O22a22

V Šali,dňa 08'02'2022

V mene banky:
UnlCrcdĺt Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, Bratislava

V mene klienta

lng. Ladislav Domonkos
poradca firemnej klientely pre MIDCAP
Podpis:

Mgr Jozef

Mesto Šaľa

II

Podpĺs:

lng' Ľudovĺt Szemel
poradca
klientely pre
Podpis:

Za banku podp

na strane
podľa preukazu
(druh čĺslo)
doplňujúce Údaje: šÉtnaprĺslušnosť(ak je iná ako sR):
Meno a priezvisko overujúceho:
Podpis:

UnicredÍt Bank czeh Republic and s,Ovakia, a.s., fr,bďRa
banky, Bratĺslava - Mqto Šaĺa
^ahraniénej
zmluva o úvere č. ooauo/CoRP/2Ĺ2?
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Prĺloha č. í kzmluve o úveĺeč' 000040/coRPna22
UniGrcdit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahnaničnej banky, BratisIava
(označenie obchodneho miesta s aďresou podľa zmluvy o úvere)

Žiadosť o čerpanie úveľu{poradové čĺslo:}

K zmluve o úveĺe

číslo:
KLlENT (obchodne meno, sídĺoalebo mĺesto podnikania, tČo)
Žiadosľ

s

Na základe omačenej zmluvy oÚvere, ktorú sme sVami znašej strany podpĺsali uvedeného dňa, vznenĺ
k
klient Žiada
oko
Suma čerpania (tranŽe): [lĺýškačislom},- [*EUR *UsD 'CZKI

úveru ta

(slovom):

2

4.
5.

PoŽadova ný dátu m če rpan ia {úh radv) : Ídd.mm.rĺrrl'
Bankorĺŕ účetoľiiimatel'a olatbv: |BAN t"l
lné údaie: ľúčelpoužitia úveru' ak sa vvŽaduiel.
Prĺlohv: ľlistinv na oreukázanie účeluoouŽitia úveru. napr. faktÚľyl'

Klient pofuĺdzuje, Že všetky jeho vyhlásenia o skutočnostiach podsÍatných pre jeho pripnavenosť a schopnosť
plnť jeho peňaŽné záväzý , sú k dátumu tejtrr Žiadosti Úplne a v podsbtných okolnostiach pravdivé a treba ich
považovaťza zopakované k tomub dátumu'Zároveň vyhlasuje, Že neexistujÚ dÔvody predČasnej splatnosti úveru
a nevyskytla sa Žiadna okolnosť, ktoná by bob dôvodom na odopretie úveru. Klient potvrdzuje, Že priloŽené kÓpie
pripojených dokladov sú totoŽné s ich originálmi. Ak sú podmienky čeĺpania a splatnosti podl'a tejto Žiadosti
v rozpoÍe s určenĺm záväme dohodnuým v zmluve o úvere' platia podmienlĺy dohodnute v zmluve.

V mene klienta
V:

dňa

podpis:

(meno, piezvisko, funkcia

a

podpis podľa podpisovélto vzoru uloženého

v banke)

Doručenébanke: dňa

o

V mene banky
V:

dňa

podpis

t)nĺCredit Bank Cz&h Repubtic and stavakia, a.s.' pobočka zahÍanĺčnejbanky, Bĺaĺslava _ Msŕo Šaĺa
zmluva o úvere č.00a040/CoRP/2a22
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Prĺloha č. 2 k zmluve o úveĺeč' 000040lcoRPl2022
Vzor oprávnenia na podpisovanie žiadosti o čerpanie úveru
(vyhotovuje sa na firemnom papĺei klienta)

Unicrcdit Bank Czech Republic and Slovakia, a,s.,
pobočka zahľaničnej baĺky, Bratislava
(označenie obchodného rniesta s adresou podl'a zmluvy o úvere)

Vec: oznámenie opľávnenia na podpisovanb žiadosti o čerpanie úveru
*

ak klient, ktoý je tyzickou osobau, bude padpisovat'osabne
Na zákĺade zmluvy o úvere č' [-] zo

dňa

[-], klient (obchodné meno, tniesto podnikanĺa, lČo alebo

ľodné čĺsĺopodla zmluvy o Úvere): ["] oznamuje, Že Žiadosť o čeĺpanieúveru podl'a uvedenej zmluvy' aŽ hým banka
neobdrŽĺ od neho iné pĺsomné oznámenie, bude podpisovať tak, Že k napĺsanénru obchodnému menu pripojĺ svoj

vlasinoľučný podpis
takto:

Miesto a dátum podpisu
obchodné meno klienta
vlastnoručný podpis klienk
"

n

ak bude oprávnená podpisovat'poverená a splnomocnená osoba, a

b

jedna poverená a splnomocnená osoba
Na základe zmluvy o Úvere č. ["] zo dňa [*], klient (obchodné meno, miesto podnikania, lČ0 alebo ĺodné
čĺslopodl'a zmluvy o Úvere): {*] oznamuje' Že Žiadosť o čerpanie Úveru podl'a uvedenej zmluvy, aŽ kým banka
neobdžíod kl]enta inó pisomnó oznámenie, je v jeho mene oprávnená podpĺsovat' nĺŽšĺeoznačená osoba, ktorĹl
ým poveruje a udel'uje pj za tym účelomplnomocenstvo a súčasnevyhlasuje, Že nĺŽšiepri označenĺtohto
splnomocnenca uvedený podpis je vlastnoručný podpis tohto splnomocnenca.
NiŽšie uvedený splnomocnenec poverenie a plnomocenstvo prijĺmam a pľi podpisovanĺ Žiadosti o čerpanie
budem
bKo;
Meno a priezvisko
Funkcia
Bvdĺisko
Podpls
Rodné čĺslo
n

jednaz viaceýeh poverených a spĺnomocnených osôb

Na základe zmluvy o úvere č' [-] zo dňa [*], klient (obchodné meno, miesto podnikania, lČo alebo rodné
Čĺslopodla zmluvy o Úvere): f] oznamu.}e, Že Žiadosť o čerpanie Úveru podla uvedenej zmluvy, aŽ kým banka
neobdľŽĺod klienta iné pĺsomné oznámenĺe, sú v jeho mene oprávnené podpisovať niŽšie označenéosoby, a to
kaŽdá samostahe, ktoré bým poveruje a udel'uje im za ým Účelom plnomocenstvo a súčasnevyhlasuje' Že niŽšie
pri označeni kaŽdeho splnomocnenca uvedený podpis je vlastnoručný podpis tohb splnomocnenca.
NiŽšie uvedený splnomocnenec poverenie a plnomocensfuo prijĺmam a pľi podpisovanĺŽiadosti o čerpanie

Úveru v mene splnomocnitelh budem podpisovať bkto;

Meno a oriezvisko

Funkcia

Bvdlisko

Rod. čĺsĺo

Podpis

1

2

* viaceré poverené a splnomocnené osoby spoločne

Na základe zmluvy o úvere č' [-] zo dňa [-], klient {obchodné meno, mbsto podnikania, lČo alebo rodné
čĺslopodl'a zmluvy o úvere): [*J oznamuje, Že Žiadosť o čerpanie úveru podl'a uvedenej zmluvy, aŽ kým banka
neobdžíod klienta iné pisomné oznámenie, sú v jeho mene oprávnené podpisovať niŽŠie označenéosoby, a to
vŽdy dvaja spobČne, Kore ým poveruje a udel'uje im za ým účelomplnomocenstvo a súčasnevyhlasuje, že niŽšĺe
pri označenĺkaŽdého splnomocnenca uvedený podpis je vlastnoručný podpis tohto splnomocnenca.
NiŽšie uvedený splnomocnenec poverenie a plnomocensfuo prĺjĺmam a pľi podpĺsovaníŽiadosti o Čerpanie
úveru v mene splnomocnĺtelä budem podpisovať bKo:

Meno a priezvisko

Bvdlisko

Funkcia

Rod. čĺslo

Podois

1

Miesto a dátum podpisu
V mene klienta:

V:

dňa:

podpis:

(vlashoručný podpls klĺenta alebo meno, piezvisko a fun4cĺa a vlastnaručný poc/pls podplbujúceho za a

v

mene

klienta)
Unicĺedit Bank Cz*h Republic and Slovakia, a.s'. pobtka zahraničnej banky' Bl.aĺsläVa_ Mesŕo saĺa
zmluva o tivere č. o00a40/CoRP/2022
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