
Zmluva o terminovanom ilvere č . 20/2023/12 

Zmluva o termínovanom úvere č . 20/2023ĺ UZ 
PREKLENOVACI eVER 

(d'alej len zmluva o tivere) uzavretá medzi stranami: 

Mesto Holí č , IČO: 00309541, Bratislavská 5, 908 51 Holí č  (d'alej len DIŽník) a 

Všeobecná úverová banka, a.s., 1ČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, zapIsaná v 
obchodnom registri. Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, viožka č .: 3411B (d'alej len Verite ľ ). 

Neoddeliteľnou súč asťon tejto zmluvy o úvere sú všetky jej prIlohy, vrátane prflohy Všeobecné 
obchodné podmienky pre úvery, 
každý odkaz na zmluvu o úvere znamená odkaz na sarnotny tcxt č lánkov 1 až 6 nižšie ako aj na všetky 
prílohy zmluvy o úvere, 
pokiaľ  nie je výslovne uvedené inak, výrazy uvedené s ve ľkym zač iatoč ným písmenorn rnajú význam, 
ktorý je im priradený v prilohe Všeobecné obchodné podmienky pre úvery, a 
v prípade rozporu medzi ustanoveniami č lánkov 1 až 6 nižšie a. prílohami zmInvy o úvere (vrátane 
prílohy Všeobecné obehodné podmienky pre ťwery) je rozhodujuee to, č o je uvedené v ustanoveniach 
č lánkov 1 až 6 nižšie a pre prípad rozporu medzi prílohou Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a 
ostatnými prílohami tejto ztriluvy o úvere je rozhodujúce to, č o je uvedené v ostatných prílohách tcjto 
zmInvy o úvere. 

1. 	ÚVER 

Veritel' sa zav ň zuje poskytnúť  Dížníkovi za pocimienok dobodnutych v tejlo zruluve o úvere pe ň azné 
prostriedlcy: 

(a) do celk.ovej výšky .úveru a v dohodnutej mene: 695 708,20 EUR, 
(b) za ú č elom financovania nevyhnutných. nákladov DižnIka v súvislosti s realizáciou „Rekonštrukcie 

objektu KONIAREŇ  — HOLIČ SKY ZÁM.OK" v nadváznosti na projekt s názvom "Po stopách 
Veľ komoravských Slovanov", kód projektu v ITMS2014+ č .: 304021BKH5 (d'alej len Projekt), na 
realizáciu ktorého Dlžník ako Hlavný prijimate ľ  uzavrel s Ministerstvom investícfi, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republilcy ako poskytovatel'om (d'alej len PoNkytovater) dfia 
31.08.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finan čného prispeyku (d'alej len NFP) č íslo zmluvy 
MIRRI SR: 1682/2022, č íslo zmluvy SK-CZ: Z SKCZ304021.BKH5 (d'alej len Zmluva o NFP) 
v rámci programu: Interreg V-A Slovenská republika — Č eská republika, spolufinancovaný E-urópskym 
fondom regionálndlo rozvoja, Prioritná os: 2 Kvalitné zivotné prostredie, Investi čná priorita: 
Zaehovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho cledi č stva (6c), špecifický cie ľ : 
Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedi č stva pre obyvate ľov a návštevníkov cezhrani čného 
regiónu, kódvýzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2021/13. 

2. 	POSKYTNUTIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV 

2.1 Veáte ľ  sa zaväzuje poskytnú ť  DIžníkovi peňažné prostriedky na záklacle Dižníkovej oprávnene 
podanej a riadne vypinenej žiadosti za podmienky, že v de ň , ktorým je datovaná žiados ť  ako aj v Deň  
poskytnutia; 

(a) všetky vylilásenia Dlžníka pod ľ a tejto zmluvy o úvere a podl'a všetkých ostatných 
dokumentov súvisiacieh s ňou alebo Dlžrdkompredlozených sú správne a pravdivé, a 

(b) nenastal a ani n.epretrváva Prípad porušenia zmluvy. 

žiadosť  o poskytnutie pe ň sžných prostriedkov musí by ť  v dohodnutej forme a po doru č ení Verite ľovi 
je neodvolatel'ná, 

2.2 	Dlžník nemôže požiadať  Veritel'a o poskytnutie pe ň ažných prostriedkov: 

(a) ak by požadovaný De ň  poskytnutta mal nasta ť  n.eskôr než 30.11.2024; 
(b) neskôr než v druhý pracovný de ň  pred požadovanym Dň om poskytnutia s výnimkou prípadu, 

alc Veriteľ  plsomne akceptuje aj neskorší de ň ; 
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(c) kým nezaplatil odplatu za dojednanie záväzku poskytnú ť  peň ažné prostriedky, pokiaľ  je 
povinný takúto odplatu zaplati ť ; 

(d) pred tyrn, n.ež Veritel' akceptoval spinenie všetkých. dokurnentárnych odkladadeb podmienok 
uvedených v prílohe Odkladacie podrnienky, v takej forme a s takým obsabom, aké síi pre 
Veriteľ a akeeptovate ľné. 

Dl'zník nernôže požiada ť  Veriteľ a o poskytrunie peň ažných prostriedkov, ktoré už boli raz splatené z 
akéhoko ľvek dôvodu. 

3. VRÁTENIE POSKYTNUTÝCII PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV 

Drznik sa zaväzuje vráti ť  všctky poskytuute pe ň ažné prostriedky spôsobom stanovenyrn. v prílolte Špecifické 
podmienky íiveru. 

4. ÚROK 

Dlžrúk sa zaviizuje Verite ľ ovi p1ati ť  z poskytnutých pe ň ažných prostriedkov úrok vo vyške pod ľ a úrokovej 
sadzby stanovenej v prilobe ‘Špecifické podmienky .uveru. Dlžník sa zaväzuje platiť  Verite ľovi .úrok z 
riesplatenej č i.astky poskyttrutých peilažných prostriedkov mesa č oe, vždy v posledny de ň  kalondarneho mesiaca. 
Posledná splátka úrokov je splatná v de ň  splatnosti najneskoršie splatnej č iastky poskytnutých periažnych 
prostriedkov. 

5. VVIILÁSENIA A ZÁVÄZKY 

5.1. 	Dižnik potvrdzuje Verite ľovi, že: 

(a) k.aždé z vyhlásení Dlž.nika uvedených v tejto zmluve o úvere a iných dokumentoch súvisiacich 
s ň ou alcbo Dlžnikom predložených je pravdivé v deň  uzavretia tejto zruluvy o -uvere, a 

(b) každé z vyblasení •Dlínika uvedených .v tejto zmluve o úvere a iných dokumentoch suvisiacich 
s ň ou alebo DIžatkom predložených sa bude považova ť  za DIžnikom pravdivo zopakovane v 
deň  podania každej žiadosti o poskytnutie peilažných prostriedkov a v prvý de ň  každého 
kalendárneho mesiaca. 

5.2 	DIž'ník sa zaväzuje riadne a v č as spiniť  všetky povinnosti, ktoré su mu uložené touto zmluvou o úvere. . 

G. 	PREDČ ASNÉ SPLATENIE 

6.1 	Dlžnák nemúže vypovedat' posk.ytnutie áveru, 

6.2 Ak nastane ktoráko ľvek zo skuto č nosd nazvaných v tejto zmluve o úvere ako .Pr ĺpad porušenia 
zmluvy, bez oh ľadu na to, č i jej vzni,k, molili 'Dlžnik alebo iná osoba ovplyvni ť , kým táto skuto čnosť  
pretrváva, .Verite ľ  je oprávnený pisornne: 

(a) yypoveda t' poskytnutie úveru, alalebo 
(b) vyzvat' DIžnika, aby všetky č iastky, ktoré síi dIžné pod ľ a tejto zmluvy o ťwere alebo ich č as ť  

urč enn Veriteľom, splatil namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti v č ase urč enom 
Verite ľ orn, č o sa DYzník zaväzuje 

Prflohy: 

1. - Všeobecné obehodné podmienky pre úvery 
2. - Odkladacie podmienky 
3. Vzor žíadosti o poskytnutie pe ň ažných prostiíedkov 
4. - špecifické podnň enky úveru 
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Zroluvo o terroffiovanorn Overe 20/2023/UZ 

DIžnik: 

Dfia: ..2.6..JAN,,2023 

Obehodné menotNázov: Mesto Holt č  

Meno: PhDr. Zclenko Č ambal 
Funkcia/Oprávnenie: prim or 

Podpis: 

Veritel': 

Dň a: 	6. 	' 
2 6 JAN 2013 

V gcobecná úverová banka, a.s. 

Vĺ i[3, a.s. 
Mlynské nivy 1 
829 90 Bratislava 25 
80300/03 

Meno: Ing. Radoslav Hebnár 
Funkcia/Oprávnenie: manažér klientskych vz ť ahov pobo č ky Senica, 
Firemné obchodné centrum Trnava na záktade pinomocenstva zo dría 12.12.2022 

Podpis: 

Meno: 1ng. ichard Klena 
Funkcia/Oprávnente: manažér khentskych vzt'ahov pobo č ky Senica, 
Firemné obchodné centrum Trnava na záldade pinomocenstva zo dfia 12.12.2022 

Podpis: 
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nrin VÚB BANKA 
a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 

Obch. reg.: Okresný súcl Bratislava 1 
Oddiel: Sa, V ľ ožka č . 341/8, ICO: 31320155, vub.sk Všeobecné obchodné podmienky pre úvery zo d ň a 15,12.2021 

Príloha 

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery 

Tento dokument predstavuje Všeobecné obchodné podmtenky pre útve ľ y spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., ktoré sú prflohou 
a neocidelite ľnou súčasť ou zmiuvy o úvere uzavretej medzi Veritel'om a DIžníkom, ak nie je medzi Veritel'om a Dlžníkom výslovne 
dohodnuté inak. 

1. Výkladové pravidlä a definície 

Ak nie je medzi Verite ľorn a DIžníkom výslovne dohodnuté inak, nasledujúce pojmy uvedené s vel'kým pismenom budú ma ť  v zmluve 
o úvere nižšie uvedený význam: 

Bežny U č et znamená bežný ú č et DIžníka, ktorého č isio je uvedené v zmluve o úvere pod označ ením Bežný ú č et. V pripade, že je 
poskytovaný kontokorentny úver, dochádza k poskytnutiu pe ň ažných prostriedkov z kantokorentného úveru na t'archu Bežného ú č tu, 
vedeného u Veritel'a, ak nie je na poskytovanie kontokorentného úveru výslovne dohadnuty iný ako Bežný ú č et. 

Bezpe č nostny prvok znamená nástroj jedine č ne pridelený Dlžníkovi, ktorý sa používa na autentifikáciu a autortzaciu DIžnika pri využívaní 
služieb Nonstop banking a Biznis zóna. Bezpe č nostné prvky Nonstop banking sú identifika čné č íslo (ID), autoriza č ný SMS kód, 
jednorazový autoriza č ný kód generovaný prostrednictvom takenu alebo mobilného tokenu, VIAMO PIN, mobilný PIN, heslo a Vaše 
biometrické úciaje (napr. odtla čok prsta, rozpoznanie tváre). Bezpo čnostne prvky Biznis zána sú ID, heslo a autoriza č ný SMS kód. 

Biznis zóna je služba Verite ťa, prostrednictvom ktorej je možné vykonávat' vybrané bankové obchody a sluZby na dial'ku, na základe 
spojenta elektronických zariadení cez elektronickú komunika č nú sieť , pri č om takáto služba je DIžntkovi poskytovaná zo strany Veritel'a na 
záldade osobitnej Zmluvy o poskytovani služieb Biznis zóna. 

Cenník Veritel'a znamená aktuálne platný Cenník VÚB, a.s. — Podnikatelia a iné právnické osoby. 

CZKAM3PRIRS znamená pre prísiušné Orokové obdobie sadzbu urč enú Veritel'om, ako sadzba: 

(a) ktorá sa objaví v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. v príslušny de ň  na strane CZKAM3PRIRS služby Thomson REUTERS 
(alebo, ak dôjde k zmene v ozna čení strany alebo k zániku sluzby, na takej strane takej služby, akú Veritel' odôvodnene ur č i ako 
stranu alebo službu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá pôvocInej strane a službe) pre menu CZK a pre obdobie 
zhodné s príslušným obdobtm uvedenýrn v zmluve o úvere alebo obdobie jemu najbližšie, pri čom v pripade, že takto ur č ená 
sadzba CZKAM3PRIRS bude záporné č islo, pre ú čely zmluvy o úvere sa použije sadzba CZKAM3PRIRS vo výške 0 (nula); 
alebo 

(b) ak nie je moZné postupova ť  pod ľa odseku (a) vyššie, tak sadzba, ktorú Veritel' v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. v príslušný 
deň  uvedený v zmluve o úvere ponúka najvýznamnejším bankám na európskom medzibankovom trhu ako sadzbu ponúkanú na 
depozitá pre menu CZK a pre obdobie zhodné s príslušným obdob ĺm uvedeným v zmluve o úvere alebo obdobie jemu najbtižšie. 

Daň ová zrážka znamená akúkol'vek zrážku dane, spinenie preddavkovej alebo zabezpe č ovacej povinnosti na da ň , ako aj každý poplatok 
(vrátano úrokov z omeškania a pokút za porušente pevinnosti s nimi súvisiactmi) z platby vykonanej na zálklade zmluvy o úvere alebo 
v súvislosti s ňou. 

De ň  doč erpania úveru znamená pre termínovaný úver ten z nasledovnych dní, ktorý nastane skôr: 
- 	deň , kedy je Dlžníkovi poskytnutá posledná čas ť  pe ň ažných prostrIedkov z dohodnutej Celkovej výšky itveru, 

alebo posledný de ň  Doby na č orpanie, dohodnutý v zmluve o úvere. 

Deň  poskytnutia znamená každý de ň  osobitného poskytnutia pe ň ažných prostriedkov, v ktorý dochádza k odp ĺsaniu pe ň ažných 
prostriedkov: 

z elverováho ú č tu (v prípade pe ň ažných prostriedkov poskytnutých ako termínovaný úver alebo ako revolvingovy úver), 
alebo z toho ú č tu, na ktorom je poskytovaný kontokorentný úver, spravictla z Bežneho ú č tu (v prípade pe ň ažných prostriedkov 
poskytnutých ako kontokorentný úver). 

DIžníkorn je subjekt, ktory je zmluvnou stranou zmluvy o úvere, aiebo iný subjekt, ktorý sa zaviazal zaplatí ť  Verite ľovi pohl'adávku a ŕalebo 
jej prIslušnú čas ť  vyplývajúcu zo zmluvy o úvero na základe prevzatia dlhu alebo pristúpenia k záväzku, a/alebo subjekt, na ktorý prešiol 
alebo bol prevedený záväzok zaplati ť  pohl'adávku Veritel'a alalebo jej príslušnú čast' vyplývajúcu zo zmluvy o úvere. 

Doba na č orpanie znamená obdobie, ktoré kon č f d ň om, ktorý je uvedený v zmluve o úvere ako posledný de ň  Doby na č erpanie, pripadne 
ako posledný de ň , kedy je ešte možné poskytnú ť  pe ň ažné prostriedky; a za č ína d ň om kedy sú spinené všetky nižšie uvedené podmienky: 
(i) zmluva o úvere je riadne uzavretá, (ii) zmluva o úvere nadobudla ú č innosť  (najmä v prípade povinne zverej ň ovanej zmluvy o úvere), 
a (III) Verite ľ  akceptoval spinente každej Odkladacej podmienky v prípade, že boli nejaké Odkladacie podmienky dohodnuté. 

Elektronicky dokurnent znamená akýko ľvek dokument doru č ovaný v ínej ako listinnej podobe (iný ako Listinný dokument), ktorý sp ĺň a 
naležitostt bucť  oísornnej formy alebo trvanlivého média, najmä dokumenty doru čované v rámci služby Nonstop banking a služby Biznis 
zóna, pokal' Veritel' nebude suhlasi ť  inak. 
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VÚB BANKA 
VOB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 
Obch. reg,: Okresný stíd Bratislava 1 
Oddiel: Sa, Vložka č . 341/B, E Č O: 31320155, vub.sk Všeobecné obchodné podmienky pre úvery zo d ň a 15.12.2021 

(a) 

Eleldronický podpis znamená údaje v elektronickej forme, ktoré sú pripojené alebo logicky pridružené k iným údajom v elektronicke 
forme a ktoré podpisovatel' používa na podpisovanie zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ELI) č . 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácíf a ďóveryhodných službách pre elektronicke transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/931ES. 

EURIBOR znamená pre príslušné úrokové obdobie sadzbu ur č,'enú Verite ľom ako sadzba, ktorá sa objav ĺ  o 11.00 hod. SEČ  alebc 
približne v tomto čase v druhý pracovny de ň  (t.j. de ň , kedy je v prevádzke systém TARGET) pred za č iatkom príslušného Úrokovéhc 
obdobia na strane EURIBOR01 služby Thomson REUTERS (alebo, ak dôjde k zmene v ozna č ení strany alebo k zániku služby, na take 
strane takej služby, akú Veritel odóvodnene ur č í ako stranu alebo službu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá pôvodnej strane 
a službe) pre príslušnú menu a pre obdobie zhodné s prislušnym Úrokovym obdobím. V pripade, že sadzba EURIBOR pod ľa 
predchádzajúcej vety bude záporné č íslo, pre úč ely tejto zmluvy o úvere sa pouzíje sadzba EURIBOR vo výške 0 (slovom nula). 

EURAB3EIRS znamená pre or ĺslušné Úrokové obdobie sadzbu urč enú Verite ľom, ako sadzba: 

ktorá sa objaví v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. v prísIušný de ň  na strane EURAB3EIRS služby Thomson REUTERS 
(alebo, ak dajde k zmene v ozna č ení strany alebo k zániku služby, na takej strane takej služby, akú Verite ľ  odóvodnene urč i akc 
stranu alebo službu, ktorá svojimi parametrami najv ŕac zodpovedá pôvodnej strane a službe) pre menu EUR a pre obdobie 
zhodné s príslušným obdobím uvedeným v zmluve o úvere alebo obdobie jemu najbližšie, pri čom v pripade, že takto urč ená 
sadzba EURAB3EIRS bude záporné č íslo, pre ú č ely tejto zmluvy o úvere sa použije sadzba EURAB3EIRS vo výške 0 (nula), 
alebo 

(b) 4  ak nie je možné oostupovať  pad ľa odseku (a) vyššie, tak sadzba, ktorú Verite ľ  v čase medzi 12.00 hod. až. 13.00 hod. v príslušny 
de ň  uvedený v zmluve o úvere ponúka najvýznamnejším bankám na európskorn modzibankovom trhu ako sadzbu ponúkanú na 
depozitá pre menu FUR a pre obdobie zhodné s príslušným obdobím uvedeným v zmluve o úvere alebo obdobie jemu najbližšie. 

Finanč ný dokument znamená (i) zmluvu o Overe, (ii) každú a ktorúko ľ vek Ruč ite ľskú listinu vystavenú každým a ktorymko ľvek Ru č itel'orr 
v súvislosti so zmluvou o úvere, (iii) ako aj akúko ľvek inú zmluvu ktorá je uzavretá, alebo iný dokument ktorý je vystavený - v súvislosti 
zmluvou o Overe, nielen ale najmä za O č elom priameho alebo nepriameho zabezpe čenia záväzkov DIžníka zo zmluvy o Overe. 

Finan č ný trh znamená medzibankový trh krajln eurozány, 

Fixná ťiroková sadzba znamená sadzbu uvedenú pod týmto ozna čenim v zmluve o úvere, ktorá sa použije pre všetky pe ň ažné 
prostriedky a po celú dobu, kedy sú podl'a zmluvy o úvere poskytnuté a nesplatené, pokial' nie je dohodnuté inak. 

Fixovaná úroková sadzba znamená pohyblivú úrokovú sadzbu, ur č'enii pre prvé Úrokové obdobie (d'alej Úrokové obdobie v prípack 
Fixovanej úrokovej sadzby aj ako Fixované obdobie) ako sadzbu, výška ktorej je uvedená v zmluve o úvere, potom pre každé d'alšiE 
nasledujúce Fixované obdobie znamená sadzbu ur č enú jednostranne Verite ľom, ktorej výšku Veritel' oznamuje DIžníkovi na vypIse 
z úverového ú č tu prfpadne p ĺ somným oznárnením, pri čorn medzi hlavné okolnosti, ktoré môžu ovplyvni ť  zmenu výšky Fixovanej úrokov 
sadzby, patría najmä zmeny na finan č ných trhoch a obchodná politika Verlte ľa, ako aj súvisiace rizikové náklady a celkový rizikový pro 
DIznika, vrátane jeho celkovej platobnej discipliny. 
Ak nie je DIžníkovi do uplynutia predchádzajúceho Fixovaného obdobia oznámena nová výška Fixovanej úrokovej sadzby, použije sa p 
najbližšie nasledujúce Fixované obdobie tá výška Fixovanej úrokovej sadzby, ktorá bola používaná v predchádzajúcom Fixovanom obdo 

Listinný dokument znamená akýko ľvek dokument doru čovaný v listinnej podobe. 

Koneč ný de ň  splatnosti znamená dohodnutý de ň  splatností tej (poslednej) splátky istiny poskytnutých pe ň ažných prostriedkov, ktorá 
splatná najneskór. 

Korešpondencia znamená akékol'vek oznámenie, žiados ť  (vrátane žiadosti o poskytnutie pe ň ažných prostríedkov), alebo dokument ine 
formálnej korešpondencie, súvisiaci so zmluvou o úvere alebo iným s ň ou súvisiacim dokumentom. 

Kvalifikovaný elektronický podpis znamená zdokonalený elektronický podpis vyhotovený s pouzith kvalifikovaného zariadenia nt 
vyhotovenie elektrorftkého podpisu a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy v zmysle Nariadenia Euróesketa 
parlamentu a Rady (EÚ) č . 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácif a dóveryhodnych službách pre e ĺ ektronické transakcie 
vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. 

LIBOR znamená pre orislušné Úrokové obdobie sadzbu ur čenú Verite ľom ako sadzba, ktorá sa objaví o 12.00 hod. SE Č  alebo priblizra 
v tomto č ase v druhý pracovný do ň  (t.j. de ň , kedy je v prevádzke medzibankový platobný systém CHAPS v Londýne a v pripade sadzb: 
LIBOR pre menu Euro de ň , kedy je v prevádzke systém TARGET) pred za č iatkom príslušneho Úrokového obdobia na strane LIBORO' 
a na strane LIBOR02 služby Thomson REUTERS (alebo, ak dôjde k zmene v ozna čení strany alebo k zániku služby, na takej strane také 
služby, akú Verite ľ  odávodnene urč í ako stranu alebo službu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá pôvodnej strane a službe) pri 
príslušnú menu a pre obdobie zhodné s orístušným úrokovýrn obdobim. V prípade, že sadzba LIBOR pod ľa predchádzajúcej vety budi 
záporné č islo, pre ú č ely tejto zmluvy o úvere sa použije sadzba LIBOR vo vyške 0 (slovom nula). 

Mimoriadna splátka znamená akúko ľvek platbu DIžnika zo zmluvy o terminovanom úvere, ktorá je vykonaná: (i) v č ase skoršom ako boi; 
splatnos ť  takejto platby a/alebo (ii) vo výške vyššej než bolo splatné v č ase vykonania takej platby - pri č om sa považuje za pred č asn 
splatenie termínovaného Overu alebo jeho č asti, za ktoré je DIžník zaviazaný plati ť  poplatok/odplatu, a to aj v pr ĺ pacle, že Verite ľ  dá n. 
vykonanie Mimoriadnej splátky súhlas, palcía ľ  sa VerIte ľ  s DIžnikom nedohodne inak. DIžník nie je oprávnený vykona ť  Mimoriadnu splátk 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verite ĺa, vykonanie MImoriadnej splátky bez precichádzajúceho písomného súhlasu Veritel'a 
považuje za Prípad porušenia zmluvy. DIžník sa zaväzuje, že o súhlas na vykonanie Mimoriadnej splátky požiada Veritel'a aspo ň  15 dr 
vopred. 
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Nonstop banking znamená službu Veritel'a, ktorá umož ň uje spojenie DIžnítca s Veritel'om a kontrolu nad produktmi prostredníctvom 
kanálov elektronického bankovníctva, ktorá je poskytovaná Držníkovi na zaklade osobitnej Zrnluvy o využivant služieb Nonstop banking. 
Služba Nonstop banking je č lenená do kanálov: (i) Internet banking (Mobi ĺ  banking, VIAMO, ePlatby VÚB) a (ii) kontakt (Služba Kontakt, 
IVR — Automaticky hiasovy systém). 

Odkladacte podmienky znamená podmienky predloženia tak 'ych dokumentov, ktoré sú uvedené v zmluve o úvere pod ozna č ením 
Odkladacie podmienky. 

Ovládajúca osoba znamená osobu označenú ako ovládajúca osoba v § 66a Obchodného zákonnika, 

Ovládaná osoba znamená osobli ozna č enú ako ovládaná osoba v § 66a Obchodného zákonnfka. 

Pocistatný nepriaznivý dopad znamená podstatný nepriaznivý dopad na (a) podnikate ĺ skú a/alebo finan čnú situáciu príslušnej osoby; 
a/alobo (b) schopnosf príslušnej osoby pinif jej záväzky podl'a zmluvy o úvere, ru č iterskej listiny alebo iného súvisiaceho dokumentu; 
a/alebo (c) platnost' alebo vymožiternos ť  zmluvy o úvere, ru č ite ľskej listiny alebo iného súvisiaceho dokumentu. 

Pracovný de ň  znamená de ň , ktorý nie je d ň om pracovného pokoja podfa zákona č . 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, d ň och pracovného 
pokoja a pamätných d ň och v zneni neskorších predpisov a podfa zákona č , 31112001 Z.z. Zákonník práce v znenf neskorších predpisov 

PRIBOR znamená pre prislušné Úrokové obdobie sadzbu ur čenú Veritorom ako sadzba, ktorá sa objaví o 11.00 hod. SE Č  alebo približne 
v tomto č ase v druhý pracovný de ň  (t.j. de ň , kedy je v prevádzke medzibankový platobný systém CERTIS v Prahe) pred za č iatkom 
príslušného Úrokového obdobia na strane PRIBOR= služby Thomson REUTERS (alebo, ak clôjde k zmene v označ ení strany aiebo k 
zániku služby, na takej strane takej služby, akú Veritef oci čivodnene urč í ako stranu alebo službu, ktorá svojimi parametrami najviac 
zodpovedá póvodnej strane a službe) pre príslušnú menu a pre obdobie zhodné s príslušným Úrokovýrn obdobim. V prípade, že sadzba 
PRIBOR pori ľa predchádzajúcej vely bude záporné č íslo, pre úč ely tejto zmluvy o úvere sa použije sadzba PRIBOR vo výške 0 (slovom 
nula). 

Pripad porušenla zmluvy znamenä ktorúko ľvek zo skuto čnost(, ktoré sú takto nazvané v č lanku 10 nižšie. 

Prostriedok diarkovej komunikácie znamená spôsob, ktorý sa môže bez sú č asnej fyzickej prítomnosti poskytovatel'a platobných služieb 
a používania platobnych služieb použit' na uzatvorenie zmluvy, pripadne iného dokumentu. Ide najmä, nie však výlu č ne o služby Nonstop 
banking, MultiCash, Biznis zóna a InSiz. 

Ruč iter znamená kažciú osobu, ktorá ru č í za záväzky Dižníka vyplývajúce zo zmluvy o úvere alebo súvisiace s ň ou. 

Sankcie znamenajú akékol'vek obchodné, územné, ekonomické, komoditné alebo finan č né sankcie, embargá alebo iné podobné 
reštriktívne opatrenia vyplývajúce z akéhokoivek predpisu alebo íného rozhodnutia akejkoNek Sank č nej autority. 

Sankclonovaná osoba znamená fyzickú alebo prévnickú osobu, ktorá: 

(a) je uvedená v Sank č nom zozname, je priamo alebo nepriamo víastnenä takou osobou, priamo alebo nepriamo vlastnf takú osobu 
alebo je osobou konajúcou v mene takej osoby; 

(b) má sidlo alebo vykonáva svoju č innosf v štäte alebo na území, ktoré je postihnuté Sankciami, je zriadená podfa právneho poriadku 
takého štátu alebo územia, je priamo alebo nepriamo vlastnená takým štátom alebo územim alebo je osobou konajúcou v mene 
takého štátu alebo územia; alebo 

(c) je inak dotknutá akymikol'vek Sankciami. 

Sankčná autorita znamená: 

(a) Organizáciu spojených národov; 

(b) Spojené štáty americké; 

(c) Eurápsku úniu alebo ktoryko ľvek z jej č lonských štátov; alebo 

(d) akýkoNek orgän alebo agentúru ktoréhokolVek štátu alebo inštitúcie uvedenej v odsekoch (a) až (c) vyššie, vrátane Ministerstva 
zahranič ných vecí (DOS) Spojených štátov amerických, Úradu pre kontrolu zahrani č ných aktív (OFAC) Spojených štátov 
amerických alebo Pokladnice jej Veli č enstva (HM Treasury) Spojeného král'ovstva. 

Sankč ný zoznam znamená ktorýko ľ vek z nasledovných dokumentov (v každom pripade v zneni akychkol'vek jeho zmien a dopinení): 
(a) ''Specially Designated Nationals and Blocked Persons List" vedený Úradom pre kontrolu zahrani č ných aktív (OFAC) Spojených 
štátov amerických; 

(b) "Consolidated List of Financial Sanctions Targets" a "investment Ban List" vedený Pokladnicou jej Veli č enstva (HM Treasury) 
Spojeného král'ovstva; 

(c) "United Nations Security Council Consolidated List" vedený Organizáciou spojených národov; 

(d) "Consolidated List of persons, groups and entities subject to EU Financial Sanctions" vedeny Eurápskou komisiou; alebo 

(e) akýkofvek podobný zoznam vedený alebo verejne vyhlásený Sank č nou autoritou, ktorý obsahuje identifikač né údaje osôb alebo 
inštitficif dotknutých akýmikol'vek Sankciarni. 
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Skupina znamená skupinu osôb tvorenú: (i) Dtžnikom, (ii) každým Ru č iterom a (iii) každou osobou, ktorá poskytuje zabezpe čenie spinenit 
záväzkov Dlaníka alebo Ru č iteía zo zmluvy o úvere, ako aj každou osobou, ktorá je (iv) Ovládanou osobou alebo Ovládajúcou osobor 
ktorejkolVek z osôb patriacich pod (i), (ii) alebo (iii) tohto odseku vyššie. 

USDAM3LIRS znamená pre príslušné Úrokové obdobie sadzbu ur č enú Veritel'om, ako sadzba: 

(a) ktorá sa objavi v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. v príslušný de ň  uvedeny v zmluve o úvere na strane USDAM3LIRS sltrzb 
Thomson REUTERS (alebo, ak dôjde k zmene v ozna čení strany alebo k zániku služby, na takej strane takej služby, akú Veritel 
ocľovodnene urč í ako stranu alebo službu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpoveclá pôvodnej strane a službe) pre mens 
USD a pre obdobie zhodné s prislušným obdobím uvedeným v zmluve o úvere alebo obdobie jemu najbližšie, pri čom v prípade 
že takto ur č ená sadzba USDAM3LIRS bude záporné č íslo, pre ú č ely zmluvy o úvere sa pauzije sadzba U5DAM3LIRS vo výškr 
0 (nula); alebo 

(b) ak nie je možné postupovat' pod ťa odseku (a) vyššie, tak sadzba, ktorú Veriter v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hocl. v príslušns 
deň  uvedený v tejto zmluve o úvere ponúka najvýznamnejším bankám na eur ťipskom medzíbankovom trhu ako sadzbr. 
ponúkanú na depozitá pre menu USD a pre obdobie zhodné s príslušným obdobím uvedeným v zmluve o úvero alebo obdobiE 
jemu najbl ľžšie. 

ĹIverový ú čet znamená eviden č ný účet vedený Veriterom v súvislosti s termínovaným úverom alebo revolvingovým úverom, na ťarct4 
ktorého dochádza k poskytnutiu pe ň ažných prostriedkov z úveru a ktorého č íslo Veriter oznámi Dlžníkovi vo výpise z Úverového ú'étr 
zasielanom Dlinikovi. 

Úrokové obdobie znamená: 
(a) v prípade pohyblivej úrokovej sadzby po č ítanej s pomocou EURIBORu, LIBORu alebo PRIBORu, obdobie, ktorého dlžka je ur čem' 

v zmluve o úvere, a ktoré plynie nasledovne: 

(i) prvé úrokové obdobie sa za č ína: 
(A) v prípade termlnovaného a revolvingového úveru v Den poskytnutia prvej osobitne poskytnutej č asti pe ň ažných prostriedkos 

a vzťahuje sa na všetky pe ň ažné prostriedky poskytnuté po čas prvého Úrokového obdobia, pokial' v zmluvo o úvere nie jr 
uvedené inak; 

(B) v prípade kontokorentného úveru v de ň , kedy je Dlžnik podi'a zmluvy o úvere oprávnený prvykrát požiada ť  o poskytnuar 

(ii) každé nasledujúce Úrokové obdobie sa za č ina momentom uplynutia predchádzajúceho Úrokovétto obdobia a vz ťahuje sa 
pe ň ažných prostriedkov, pokiar v zmluve o úvere nie je uvedené inak; 

všetky pe ň ažné prostriedky poskytnuté po čas tohto Úrokového obdobia aj na všetky predtým poskytnuté a nesplatené pe ň ažn 
prostriedky a 

(b) v prípade pohyblivej úrokovej sadzby po č ítanej ako sú čet Zákradnej sadzby a marže, obdobie, ktoré sa za č ína v deň , ktorý je ako dei 
ú č innosti Základnej sadzby uvedený v oznámeni Ve ň tera o novej Základnej sadzbe a kon čľ  v de ň  bezprostredne predchádzajúci d ŕís, 
ktorý je ako de ň  ú č innosti Základnej sadzby uvedeny v najbližšie nasledujúcom oznátnení VeríteVa o novej Základnej sadzJae 
s výnimkou prvého Úrokového obdobia, ktoré sa za č ina: 
(i) v prípade termínovaného a revolvingového úveru v De ň  poskylnutia prvej osobitne poskytnutej č asti pe ň ažných prostriedka 

a vzťahuje sa na všetky v tomto období nesplatoné pe ňažné prostriedky, pokiar v zmluve o úvere nie je uvedené inak; 
v prípade kontokorentného úveru v de ň , kedy je Dlžník pocira zmluvy o úvere oprávnený prvýkrát požiada ť  o poskytnutr 
pe ň ažnych prostriedkov, ak je však v zmluve o úvere v č lánku 11. ZAKLADNE PODMIENKY výslovne osobitne uvedený Débi 
poskytnutia úverového rámca, vtedy prvé Úrokové obdobie za č ína v de ň  Dátumu poskytnutia úverového rámca; 

v prípade Fixovanej úrokovej sadzby obdobie, ktorého cližka je uvedené v zmluve o úvere, pri čom každé nasledujúce Fixované obdobi 
(c) sa zač ína momentom uplynutia predchadzajuceho Fixovaného obdobla a prvé Fixované obdobie za č ina: 

(i) v prípade termínovaného úveru v De ň  poskytnutia prvej osobitne poskytnutej č asti pe ň ažných prostriedkov a vz ťahuje sa na všeb 
v tomto období nesplatené perlažné prostriedky, pokia ľ  v zmluve o ťivere nie je uvedené inak; 

(ii) v pripade kontokorentného úveru v de ň , kedy je Dlaník podl'a zmluvy o úvere oprávnený prvýkrát požiada ť  o poskytnut 
peň ažných prostriedkov, a Vz ť ahuje sa tiež na všetky v tomto období nesplatené pe ňažné prostriedky. 

Pokier počas plynutia Fixovaného obdobia Veritel' na žiados ť  DIžnlka Fixovanú úrokovú sadzbu mimoriadne upraví, ukors č i sa probiehajúr 
Fixované obdobie pred časne, a s novou upravenou Fixovanou úrokovou sadzbou za čne plynút aj nové Fixované obdoble. 

Základná sadzba znamená platnú a ú č innú sadzbu urč enn jednostranne Veritel'om, ktorá bola pod ozna č ením "Základná sadzba p 
podnikatel'ské úvery" pre menu zhodnú s menou úveru naposledy oznámená na webovom sídie Veritel'a, pri čom medzi hlavné okolnos 
ktoré môžu ovplyvni ť  zmenu výšky Základnej sadzby, patrí najmä: (i) zmena výšky limitnej urokovej sadzby Európskej centrálnej banky p 
týžd ň ové REPO tendre pro prípad Zakladnej sadzby stanovenej v mene euro, (ii) zmena výšky sadzby Federal Funds Target Rate FE 
(Federálny rezervný systém USA) pre jednod ň ové operácie pre prípad Základnej sadzby stanovenej v arnerických dolároch, (iii) zmei 
výšky limitnej úrokovej sadzby Č eskej národnej banky pre dvojtýžd ňové REPO tendre pre prípad ZaklacInej sadzby stanovenej v CZK, ( 
zmena výšky limitnej úrokovej sadzby Bank of England pre jednod ň ové REPO tendre pre pripad Základnej sadzby stanovenej v GBP, 
ako aj zmeny rozdielov medzi kótovanymi medzibankovými úrokovýrni sadzbami a sadzbami uvedenými pod (I), (ii), (iii), (iv). 

V zmluve o úvere; 
(a) nakladanie znamená predaj, odplatný prevod, bezodplatný prevod, zámenu, nájom, odplatné alebo bezodplatné prenechanie 

uživania, yýpoží č ku, a to tak dobrovolne ako aj nedobrovol'ne (napr. v prlpade exekúcie), a naldadat' sa bude vyklada ť  v súla 
s vyššie uvedeným, pri čom za nakladanie s pozemkom sa považuje aj akákorvek č innos ť  smerujúca k vzniku alebo zmene stavby 
takomto pozemku, pokial' ide o č innos ť  bez prechádzajúceho pisomného súhlasu Veritera; 
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(b) má sa za to, že Prípad porušenia zmluvy trvá afebo pretrváva ak DIžník tento stav neodstránil alebo ak sa Veritel' práv vyplývajúcich 
z tohto stavu písomne nevzdal; 

(c) každý odkaz na osobu (vrátane Veritol'a a DIžníka) zah ŕň a aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúclate ľov práv alebo 
záväzkov, ktorí sa stali postupníkrni alebo nadobOdate ľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou, do práv a/alebo povinností z ktorej 
vstúpili; 

(d) každý odkaz na akýkol\rek dokument (vrátane zmfuvy o úvere) znamená prIslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien. 

2. Úver 

Pod ľa sp čisobu poskytnutia a vrátenia pe ň ažných prostriedkov uvedeného v zmluve o úvore Veritel' môže poskytnú ť  úver ako (a) 
terminovaný úver, alebo (b) revolvingový úver, alebo (c) kontokorentný úver. 

Termínovaný Over je úver, z ktorého móžu by ť  podl'a dohody DIžníka a Verite ľa poskytnuté pe ŕiažné prostriedky jednorazovo aiebo na viac 
krát až do dohodnutej výšky úveru stanovenej v zmíuve o úvere, pri čom Dliník je povinný poskytnuté pe ň ažné prostr ŕ odky vrátiť  
v splátkach alebo jednorazovo pod ľa dohody stanovenej v zmluve o úvere, a pri č om poskytnuté pe ň ažné prostriedky, ktoré už Dížnik raz 
vratil, nie je možné opätovne poskytnúf. 

Revolvingový úver je úver, z ktorého mat'žu byť  poskylnuté pe ň ažné prostriedky na viackrát pod ľ a limitov celkovej výšky úveru pre príslušné 
obdobia, ktoré sú uvedené v zmluve o úvere a v rámci každého takéhoto obdobia jednorazovo afebo na viackrát až do výšky limitu celkovej 
výšky úveru pre príslušné obdobie, pri č om s výnimkou posledného abdobia je DIžník v posledný de ň  každého obdobla povinný poskytnuté 
pe ň ažné prostriedky vrátit' tak, aby v tento de ň  celková č iastka všetkých poskytnutých pe ň ažných prostriedkov neprevyšovala celkovú 
výšku úveru stanovenú pre nasledujúce obdobie a v posledný de ň  posledného obdobia je Dlžník povinný vráti ť  všetky poskytnuté 
a nesplatené pe ň ažné prostriedky. Poskytnuté pe ň ažné prostriedky, ktoré už boli raz vrátené je možné pod ľa zmluvy o úvere opätovne 
poskytnú ť  len podl'a limitov celkovej výšky úveru a na obdobia uvedené v zmluve o úvere. 

Kontokorentný úver je úver, z ktorého môžu by ť  pe ň ažné prostriedky poskytnuté na viackrát pod ľa limitov celkovej výšky úveru pre 
príslušné obdobia, ktoré sú uvedené v zmluve o úvere a v rámci každého takéhoto obdobia na viackrát až do výšky limitu celkovej výšky 
úveru pre príslušné obdobie, a to formou vykonania prikazov na úhradu platieb Dížnfka z Bežného ú č tu vedeného u Verite ľa alebo 
akouko ľvek inou písomne dohodnutou formou nakladania so zostatkom na Bežnom ú č te vedenom u Veritel'a, aj ked' na to DIžník nemá na 
tomto ú č te dostatok pe ň ažných prostriedkov, pri čom s výnímkou posledného obdobia je DIžník v posledný de ň  každého obdobia povinný 
poskylnuté pe ň ažné prostriedky vráti ť  tak, aby v tento de ň  celková č iastka všetkých poskytnutých pe ň ažných prostriedkov neprevyšovala 
celkovú výšku Overu stanovenú pre nasledujúce obdobie a v posledný de ň  posledného obdobia je DIžník povinný vrati ť  všetky poskytnuté 
a nesplatené pe ň ažné prostriedky, 

Ak DIžník žiada o poskytnutie pe ň ažných prostriedkov za ú č elom yyplatenia faktúr, ktoré Dlžník predkladá spolu so Žiados ťou o 
poskytnutie pe ň ažných prostriedkov, poskytuje Veriter pe ň ažné prostriedky ( č erpanie úveru) zásadne len priemo na ú č et trotej osoby, 
uvedený vo faktúre pokial' Veritel' nebude výslovne súhlasit' s tým, aby bol ĺ  takéto peň ažné prostriedky poskyinuté pripfsaním na Bežný 
účet DIŽMka, Ak je v zmluve dohodnutým O čelom úveru splatenie iného ťiveru/iných úverov (d'alej len „Plivodný Over") poskytuje Veritel' 
peň ažné prostriedky ( č erpanie úveru) — pokial' je to technicky možné zásadne len priamo na Overovy ú č et Pôvodného úveru - pokial' 
Verite ľ  nebude výslovne súhlasi ť  s tým, aby boli takéto pe ň ažné prostriedky poskytnuté pripisaním na bežný ú č et DIžnika, 

3. Odklaclacie oodmienkV 

Ak sú v zmluve o úvere dohodnuté Odkiadacie podmienky, DIžník sa zaväzuje, že na svoje náklady zadováži a predloží (aiebo zabezpe č í, 
aby tretia osoba v mene, na ú č et a na zodpovednosť  Dlžníka predložila) Veritel'ovi všetky dokumenty na spinenie Odkladacích podmienok 
v takej forme a s takým obsahom, aké sú pre Veritei'a akceptovatefné. Verite ľ  nie je povinný poskytnú ť  Dlžníkovi pe ň ažné prostrledky, ak 
forma alebo obsah dokumentov Odkladacích podmienok predložených Verite ľ ovi, nebudú pre Verite ľa akceptovatefné. 

4. Platbv 

(a) Ak v zmluve o úvere nie je uvedené, kedy je pohl'adávka Verítel'a splatrtou, takáto pohl'adávka jo splatnou najneskôr v tretí pracovný 
deň  odo d ň a doru č enia výzvy Veritel'a na zaplatenie. S výnimkou prípadu platby formou zapo č itania podl'a č lánku 16 nižšie alebo 
platby formou inkasa pod ľa č lánku 17 pism. (c) nižšie, DIžník uhradí každú dlžnú č iastku v súvIslosti s pe ň ažnýmí prostriedkami 
poskytnutými ako termínovaný úver alebo ako revolvingový úver v prospech Úverového ú č tu a v súvislosti s pe ň ažnými prostriedkami 
poskytnutými ako kontokorentný úver v prospech Bežného ú č tu vedeného u Veriteía, alebo v prospech takého ú č tu, ktorého č íslo bude 
DIžníkovi vopred písomne oznamene Verite ľom, a to v jej de ň  splatnosti a v mene (tveru. Dížník (ani žiaden jeho právny nástupca) 
nemôže zapo č kať  žiadnu svoju pahl'adávku vo č i akejko ľvek pohl'adávke Veritel'a (ani vo č i jeho právnemu nástupcovi) yyplývajOcej zo 
zmluvy o úvere afebo súvisiacej s ň ou, prič om pre odstránenie pochybností je dohodnuté, že svoju poh ľadávku nemôže Dlžnik (ani 
žiaden jeho právny nástupca) zapo č íta ť  ani počas doby, kedy je akáko ľvek pohl'adávka Veritel'a zo zmluvy o úvere (aiebo 
z akéhoko ľvek s ň ou súvisiaceho dokumentu) alebo v súvislosti s ň ou, poskytnutá zo strany Veritel'a ako zábezpeka v úverových 
operáciách Eurosystému. 

(b) V prípade akejko ľvek platby Veritel'ovi (vrátane zapo č ítania pod ľa č lánku 16 nižšie a inkasa pod ľa č iánku 17 nižšie), sa platba použije 
najprv na zaplatenie č iastok po splatnosti. Ak Veritel' neur č í inak, platba sa zapa č ita najprv na i ŕihradu splatného úroku z omeškania, 
potom splatného úroku (v prIpade Profihypo úverov násfedne aj na úhradu poplatku za správu termínovaného Overuivedenie 
úverového ú č tu) a napokon splatnej istiny — prevyšujúca suma platby (Mimoriadna splátka) sa zapo č íta na úhradu nesplatnej istiny 
poč núc splátkou istiny najbližšie nasledujúcou a pokra č ujúc splátkami istiny v poradí od najneskoršej doby splatnosti, pokiaf Veritel' na 
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ziadosť  DIžníka nebude súhlasi ť  s tým, aby sa Mimoriadna splátka použila na rovnomerné zníženie splátok so zachovaním ich doby 
splatnosti. 

(c) Zmluvné strany sa dohodli na vylú čení práva Dlžníka urč iť  účel platby inak, a na vylú čení príslušných č asli ustanovenia § 330 
Obchodného zákonníka. 

5. Viŕpočet úroku, úrok z omeškania, úrokové obdobia  

Veriter oznamuje Základnú sadzbu vyvesením príslušnej sadzby v obchodných priestoroch Verite ľa a jej zverejnením na webovorn sídle 
Veritel'a. Veritel' a DIžnik sa dohodli, že každé nové ur č enie alebo zmena Základnej sadzby je pre DIžnIka záväzné odo d ň a úč inností 
príslušnej sadzby uvedeného v ozná ľnení Veritel'a podl'a predchádzajimej vety. 

Verite ľ  može ur č iť  a kedyko ľvek zmeni ť  Základnú sadzbu podl'a svojho vlastného vyhodnotenia situácie na finan čnom trhu, pri č om prihliada 
najmä na okolnosti uvedené v defínícii Základnej sadzby. 

Ak je úroková sadzba stanovená zmluvou o uvere ako pohyblivá úroková sadzba a po č rta sa s pomocou EURIBORu, LIBORu alebo 
PRIBORu, na všetky poskytnuté pe ň ažné prostriedky sa vzfahujú po sebe nasledujúce úrokové obdobia. 

Ak má byť  úrok poč ítaný s pomocou EURIBORu, LIBORu alebo PRIBORu a ak nebudú existovat' hodnoverné a primerané prostriedky r 
urč enie EURIBORu, LIBORu alebo PRIBORu, alebo ak Veritel' zistí, že jeho skuto č né náklady na obstaranie zdrojov na medzIbankovorn 
trhu presahujú L1BOR, PRIBOR alebo ELIRIBOR pre príslušné 1.1rokové obdobie, Veritel' 
(a) o takejto situácii bez zbyto č ného odkladu upovedomí DI2nrka, a 
(b) akonahle to bude prakticky možné stanoví úrokovú sadzbu pre príslušné Úrokové obdobie ako sú čet (1) marže uvedenej v zmluve. 

o úvere, a (2) sadzby, ktorú Verite ľ  určľ , ako percentuálna sadzba p.a. predstavujúca náklad refinancovania Veritel'a z akéhokoNek 
zdroja, ktorý si Verital' odovodnene zvolil. 

Každá č iastka úroku pod ľa zmluvy o úvere, stanoveného percentuálne na ro čnej báza (p. a.) sa po č íta s použitím nasledujúceho vzorca: 

P = (A*D*R)/ (360100) 

Metódou 365/360 dní v roku, kde: (a) P je príslušná č iastka úroku; (b) A je suma, z ktorej sa úrok po č lta; (c) D je po č et skuto č ne uplynutých 
dní, za ktoré sa úrok po č íta; (d) R je sadzba stanovená pod ľa zmluvy o úvere; a (e)* je znakom násobenia. 

Ak DI2ník v prípade termínovaneho alebo revolvingového úveru nezaplatí akúko ľvek splatnú č iastku istiny na záldade zmluvy o úvere alebo 
v súvislosti s ň ou riadne a vč as, zaväzuje sa zaplati ť  Veritel'ovi za dobu omeškania okrem bežného úroku aj úrok z omeškania vo výšk 
podl'a sadzby 5 % p.a.. Ak DIžník v pripade kontokorentného úveru nezaplatt akúko ľvek splatnú č iastku záporného zostatku na ú č te, n 
ktorom je mu poskytnutý kontokorentný úver, riadne a v č as, zaväzuje sa zaplati ť  Veriterovi za dobu omeškania z tejto splatnej al 
nezaplatenej č iastky namiesto bežného úroku len úrok z omeškania vo výške podl'a sadzby, ktorou v č ase takého omeškania Verite ľ  bein 
iáro č í nepovolené pre č erpania na bežných ú č toch vedených u Veritel'a. 

6. Dane 

DIžnik sa zaväzuje vykona ť  každú platbu pod ľa zmluvy o úvere alebo v súvislosti s ň ou bez zrazenia alebo zadržanIa akejko ľvek č iast 
s výnimkou pripadu, ak je právnymi predpismi požadovaná Da ň ová zrážka. Ak Dižníkovi ukladá právny predpis povinnos ť  vykonať  Daňo 
zrážku, Dlžník musí (a) vykona ť  Dahovú zrážku v lehote a späsobom vyžadovaným príslušným právnym predpisom, (b) bezodkladne po 
vykonant Da ň ovej zrážky predloži ť  Veritel'ovi dôkaz o tom, že bola vykonaná, a (c) vykona ť  platbu Verite ľovi tak, že táto bude zvýšena 
o takú č iastku, ktorá zabezpe č i, aby Veritel' dostal aj po vykonaní Da ňovej zrážky platbu v takej výške, v akej by ju bol býval dosta 
v prípade, ak by právny predpis neukladal Dížníkovi povinnos ť  vykona ť  Dahovú zrážku. 

Každá č iastka splatná Verite ľovi podl'a zmluvy o úvore alebo v súvislosti s ň ou (vratane odplát Veritel'a a náhrady jeho ú č eln 
a preukázatel'ne vynaložených výdavkov) je v zmluve o úvere uvedená bez dane z prídanej hodnoty, ktorá m č že byť  splatná v súvislos 
s platbou takej č iastky. Ak bude takáto da ň  splatná, DIžník je povinný zaplati ť  Verite ľovi okrem samotnej č iastky splatnej podta zmluv 
o úvere alebo v súvisIosti s ň ou aj príslušnt) č iastku takejto dane. 

7. Zšvšzne vyhlásenia 

Pre ú č ely zmluvy o úvere DIžnik poskytuje Veritel'ovi nasledujfice vyhlásenia: 

(a) DIžník má (1) právnu subjektívitu, a spôsobilost' na právne úkony podl'a právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj riadn 
oprávnenie vykonáva ť  č innosť , ktorú vykonáva, (2) pri č om v prípade, ak je DIžník obcou alebo mestom, potom je obcou alebo mesto 
ktoré je právnickou osobou pod ľa zákona č . 369/1990 Zb., alebo zákona č . 401/1990 Zb. alebo zákona č . 377/1990 Zb„ všetk 
uvedené zákony v ich aktuálnom znení, alebo iných zákonov, ktoré ich nahradia, (3) prípadne ak Dižník je samosprávnym krajo 
(vyšším územným celkom), je právnickou osobou podl'a zákona č . 302/2001 Z. z., v aktuálnom znení, alebo iného zákona, ktorý h 
nahradí, 

(b) DIžnik získal všetky súhlasy a podnikol všetky kroky potrebné pod ľa: (1) právnych predpisov, (2) svojich interných prodpiso 
a dokumentov, pokial' nejaké interné predpisy a dokumenty existujú, ako aj (3) akýchko ľvek iných dokumentov, klorýmí je viazaný, n 
to, aby platne uzavrel zmluvu o úvere a každý iný dokument s ňou súvisiaci, ktorého je zmluvnou stranou a aby pinil všetky povinnos 
ktoré v ň om na seba prevzal, a ak je DIžník obcou, mestom, alebo samosprävnym krajom, potom Dlžnik v súvíslosti s uzavreti 
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zmluvy o úvere a pinením povinnosti z nej postupoval navyše aj v súíade s pravidlami a postupmi týkajúcimi sa verejného obstarávania 
pori ľ a príslušných právnych predpísov, 

(c) zmluva o úvere a každý dokument, ktorého je DIžn ľk zmávnou stranou v súvislosti so zmIuvou o úvere je platny a pre neho závazny, 
(d) uzavretie zmiovy o úvere a každého dokumentu v súvislosti so zmluvou o úvere, ktorého je Dížník zmluvnou stranou a jeho pinenie 

povinnostI pod ľa takého dokumentu nie je v rozpore: (1) so 2iadnym právnym predpisom, (2) so žiadnym z jeho interných predpisov 
a dokumentov, pokial' nejaké interné predpisy a dokumenty existujú, ani (3) so žiadnym iným dokumentom, ktorým je viazaný, 

(e) riadna ú č tovná závierka DIžnika (ak má Dížník Ovládanú osobu, tak konsolidovaná a ak ma Dlžník povinnos ť  auditu riadnej ú č tovnej 
závierky, tak auditovaná) naposIedy doru čená Verite ľovi (1) bola pripravená v súlade so slovenskyrni ú č tovnými predpismi, ktoré boli 
konzistentne aplikované po č as celého ú č tovného obdobia, za ktoré bola pripravená, (2) poskytuje verný a pravdivý obraz 
o skutoč nostiach, ktoré sú prectmetom ú č lovníctva DIžnika a o finan čnej situácii ku d ň u, ku ktorému bola vyhotovená, to všetko za 
predpokradu, že Dížník je povinny viesf ú č tovníctvo pod ľa osobitných právnych predpisov, 

(f) odo d ň a, ku ktorému bola vyhotovená riadna ú č tovná závierka Dlžníka (ak má Dlžník Ovládanú osobu, tak konsolidovaná a ak má 
DIžník povinnost' auditu riadnej ú č tovnej závierky, tak auditovaná) za posredné ú č tovné obdobie DIŽnIka predchádzajúce ú č tovnému 
obdobiu, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere, nedošlo ku žiadnej podstatnej negatíVnej zmene v)eho finan čnej situácii (ak má 
Dižník Ovladanú osobu, tak konsolidovanej fínan č nej situácii), to všetko za predpokladu, že DIži ĺk je povinný viest' u č tovnictvo pod ľ a 
osobitných právnych predpisov, 

(g) neprebieha ani nehrozí žiaden spor aní konanie (vrátone sudneho, rozhodcovského a správneho konanía), ktoré by mohli, ak by 
skon č ili nepriaznivo, mat' Podstatný nepriaznivý dopad na DÉnika, 

(h) každá informácia predložená DIžníkom v súvislosti s uzavretím zmluvy o úvere je správna a pravdivá ku d ň u, ku ktorému bola 
predložena a Dižnik neopomenul predložit' Veritel'o yi žiadnu informáciu, ktorej predloženie by spdsobilo, že iná informácia, ktorá bola 
Veritel'ovi predložená by sa stala nepravdivou alebo zavádzajúcou, 

(i) DIžník neuznal žiaden svoj clth formou vykonatel'nej notárskej zápisnice vo č i žiadnej osobe ani nezriadil žiadne záložné právo ani iné 
právo zabezpe čenia k žiadnemu svojmu existujúcemu alebo budúcemu majetku, ani neposkytol ru č enie ani íny spôsob zabezpe čenia 
záväzkov tretej osoby, s výnimkou záložných práv, vykonatel'ných notárskych zápisníc alebo iných práv zabezpe čenia, údaje o ktorých 
bol ĺ  pisomne oznámené Veríte ľovi DIžníkom pred uzavretím zmluvy o úvere, 

(j) Dlžník pod sankciou okamžitej splatnosti celej c ľIžnej sumy ku d ň u, kedy sa Veritel' dozvedel o nepravdivosti tohto vyhlásenia, vrátane 
splatnosti útokov za celú dohodnutú dobu Ca ľeru vyhlasuje, že nemá k Veritel'ovi osobitný vz ťah podl'a § 35 zákona o bankách 
č . 483/2001 Z,z. v znení neskorších predpisov , 

(k) prl vykonaní každej platby pod ľa zmiuvy o úvere alebo v súvislosti s ň ou Dížník použije výhradne finan č né prostriedky, ktoré sú jeho 
v ľ astníctvom, a v prípade, ak je Dižnik fyzickou osobou a má prípadne mal bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, potom aj finan č né 
prostriedky, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastnictve manželov, prípadne sú sú časť ou zanIknutého a zatial' nevyporiadaného 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 

(I) DIžník vystavuje každý dokument a uzatvára každú zmluvu, ktorej je zmluvnou stranou a každý dokument súvisiaci s takou zmluvou, 
vo vlastnom mene a na svoj vlastný ú č et, 

(m) nemá žiadne také záväzky po lehote splatnosti vo č i žiadnemu daň ovému úradu, vo č i Sociálnej poist'ovni, vo č i zdravotným pois ť ovniam, 
colným úradom ani žiadnemu úradu práce, o ktorých by Verite ľa písomne neinformoval pred uzavretím zmJuvy o úvere. 

8. Informač né povinnosti 

8,1 Do č ásu úpIného spinenia všetkých pe ň ažných záväzkov na základe ZmIuvy a každého s ňou súvisiaceho dokumentu vo č i Veritel'ovi, 
sa DIžník zaväzuje doru č ovať  Veritel'ovi nasledovné dokumenty, pri čom v prípade dokumentov uvedených v tomto bode 8.1 bez 
ohl'adu na možnos ť  doru čovania dokumentov ako Listinných alebo Elektronických pori ľa č íanku /4. tejto prflohy Všeobecné 
obchodné podm ŕenky pre Civery - sa za doru č enie považuje aj doru čenie priamo na e-mairovú adresu Veriteía, uvedenú pre tieto 
účaly v zmluve o úvere: 

(a) riadnu úpinú (vrátane priloh) ú č tovnú závkarku DIžníka (ak má Ovládanú osobu, tak konsolidovanú a ak má povInnos ť  auditu 
riadnej ú č tovnej závierky, tak auditovanú a spolu so správou audítora) za každé z jeho ú č tovných obdob ĺ , a to bez zbyto čného 
odkladu po tom, ako bola vyhotovená, najneskär však do 95 dní odo d ň a skon č enia príslušného u č tovneho obdobia, to všetko za 
predpokladu, že DI2nik je povinny vies ť  úč tovníctvo pod ľ a osobitných právnych predpisov; pri čom povinnosť  podl'a tohto bodu (a) 
má DIžnik len v pripade, že takýto kompletný dokument nie je verejne dostupný na stránke www.registeruz.sk , 

(b) kópiu každého podaného da ň ového priznania k dani z príjmu DIžnika, vrátane däkazu o jeho podaní, a to bez zbyto č ného odkladu 
po tom, ako bolo podané, 

(c) priebežné ú č tovné výkazy Dížníka za každý kalendärny štvrt'rok s výnimkou posledného kalendárneho štvr ť roka v roku, a to bez 
zbytoč ného odkladu po tom, ako bo ĺ i vyhotovené, najneskôr však do 30 dní odo d ň a skonč enia príslušného kalendárneho 
štvrt'roka, avšak u Dlžníka, ktorý je rnestom, obcou alebo samosprávnym krajom len za predpokIadu, že také dokumenty je Dlžník 
povinný vyhotovova ť , 

8.2 Do č asu úpiného spInonia všetkých pe ň ažných závazkov na základe zmluvy o úvere a každého s ň ou súvisiaceho dokumentu vo č i 
Verite ľovi sa Dliník zaväzuje oznamova ť  Veritel'ovi: 

(a) každú zmenu v postupoch, pod ľ 'a ktorých sa vyhotovuje riadna tí č tovna závierka DIžníka a c ľalšie informácie v takom rozsahu, aby 
umožnili Ver ŕ te ľovi vykonať  porovnanie finan č nej situácie DIžníka pred zmenou a po zmene, to všetko za predpokladu, že Dlžník je 
povinný viesť  úč tovníctvo pod ľa osobitných pravnych prodpisov; 

{b) každý zámer (1) zníži ť  základné írnanie Dlžníka, ak DIžník základné imanie má, (2) zmeni ť  obchodne meno, názov, sídlo, 
štatutárny orgán alebo č lena štatutárneho orgánu Dlžníka, ak ich DIžník má a v prípade, že je DIžník fyzickou osobou, každý zárner 
a ĺalebo rozhodnutie zmeni ť  svoje osobné Ĺidaje, obchodné meno alebo miesto podnikania, (3) poda ť  návrh na konkurz, 
reštrukturalizáciu alebo obdobné konanie vo č i Dížnikovi, ukon č i ť  svoju podnikate ľskú č innost', (4) zmení ť  právnu formu, ak je to 
právne možné, vstúpi ť  do likvidácie alebo rozhodnuf o zrušení bez likvidácie DÉnIka, ak je to právne možné, a to bez zbyto č ného 
odkladu po tom, čo sa o takomto zámere dozvie; 
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(c) každé rozhodnutie príslušneho orgánu DIžníka o veci uvedenej v odseku (b) vyššie, ak taký orgán DIžníka existuje, a to bez 
zbyto č ného odkladu po tom, č o bolo takéto rozhodnutie príjaté; 

(d) informácie o akomkol'vek existujúcom alebo hroziacom spore afebo konaní (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho 
konania), ktoré by mohli, ak by skon č ili nepriaznivo, mať  Podstatný nepriaznivy dopad na DIznika, a to bez zbyto č ného odkladu po 
tom, čo sa takéto informácie dozvedel; 

(e) že Dížnikovi bolo doru čené upovedomenie o zač atí exekúcie alebo vykonu rozhodnutia spolu s kopiou takého upovedomenia, a to 
bez zbyto č ného odkladu po tom, čo je takéto upovedomenie doru čené; 

(f) aktualizovaný zoznarn spolo č níkoviakcionárov DIZnika, ak existujú spolo č nici/akcionári Dlžnika a ak má DIžník aspo ň  jednu 
Ovládanú osobu, tak aj aktualizovany zoznam Ovládaných osold DIžnika, a to bez zbyto č ného odkladu po akejkol'vek zmene 
v ktoromkol'vek zozname, ako aj po tom, čo o to Verite ľ  požiadal; 

(g) každú zmenu v údajoch týkajúcich sa DIzníka, najmä pokial' ide o obchodné meno alebo názov DIžníka, jeho štatutárne orgány, 
jeho sídlo, miesto podnikania, a všetky ostatné údaje zapísané v registri, v ktorom je DIžník registrovaný (napr. obchodnom registri, 
živnostenskom registri), spolu s predloženim aktuálneho výpisu z toho registra v ktorom je DIžník registrovaný, ako aj oznamova. ť  
každú zmenu v osobe kone č ného uzivatel'a výhod osoby DIžníka, a to všetko bez zbyto č ného odkladu odo d ň a takejto zmeny; 

(h) skuto č nosť , že nastal Prípad porušenia zmluvy a to bez zbyto č ného odkladu po tom, ako sa o tom dozvedel; 
(1) každú dalšiu informáciu týkajúcu sa pinenia povinnosti podl'a zmluvy o úvere alebo v súvistosti s ň ou alebo finan č nej situácie 

Dlžnika, a to bez zbyto č ného odkladu po tom, č o o to Veritel' požadal. 

9. Všeobecné povinnosti 

Do úpIného spinenia všetkých pa ň ažných záväzkov na základe zmluvy o úvere a každého s ň ou súvisiaceho dokumentu vo č i Veritel'ovi 
DIzník zaväzuje pini ť  riadne a včas nasledujúce povinnosti: 

(a) dodržiavať  v každom podstatnom smere všetky právne predpisy a záväzné rozhodnutia, nariadenia, licencie (bez ohl'adu na ich form 
a názov) vydané príslušnými orgánmi, týkajúce sa ochrany životného prostred ŕa, ktoré sa na Dlžnika vz ť ahujú; 

(b) nezr ŕ adi ť  ziadne právo zabezpe čenia k svojmu existujúcemu ani buclúcemu majetku, ani dovolit aby došlo k vzniku práva zabezpe č eni.  
alebo k zať aženiu právom tretej osoby, k jeho existujúcemu ani budúcemu majetku s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Verite 
predchádzajúci p ĺsomný súhlas; 

(c) nenaklada ť  so svojim majetkom s výnimkou nakladania s majetkom pri výkone bežnej podnikatei'skej č innosti osoby, ktorá s majetko 
nakladá za bežných trhových podmienok a s výnimkou pripadu, ak k tomu dal Voríte ľ  predchádzajúci pisomný súhlas; 

(d) s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Verite ľ  predchádzajúci prsomný súhlas, neuzavrie ť : (i) zmluvu o úvere, zmluvu o p črlič ke ani o ino 
do č asnom poskytnutí pe ň ažných prostriedkov žiadneho charakleru (vrátane vydania dlhopisu, vystavenia zmenky, uzavretia zmluv 
o ĺ inan č nom leasingu alebo inej zmluvy s podobným ekonom ŕckým ú č inkom), na základe ktorej by bol oprávneny prija ť  atebo povinn 
poskytnú ť  peň ažné prostriedky alebo by prevzal povinnosti ekonomicky podobné povinnosti vrátit' poskytnuté pe ň ažné prostriedky; (iij  
zmluvu, na základe ktorej by došlo alobo mohlo dôjs ť  k vystaveniu bankovej záruky, alebo k poskytnutiu ineho práva zabezpe č enia 
akoukol'vek tre ť ou osobou v súvislosti s pinenim jeho záväzkov; 

(e) neposkytnú ť  žiadne zabezpe čenie žiadneho záväzku žiadnej inej osoby s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Verite ľ  predchádzajúei  
pisomny súhlas; 

(f) v prípade, ak je DIžník podnikatelbm, zabezpo č i ť  aby v hlavnom predmete podnikate ľskej č innosti Dtznrka nedošlo k žiadnej podstatne 
zmene s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veritel' predchádzajúci pisomný súhlas; 

(g) neuskutoč niť  a zabezpe č i ť , aby nedošlo k zluč eniu ani splynutiu DIžnika so žiadnou inou osobou ani rozdeleniu na viacero osôb, ak j 
zlúč enie, splynutie alebo rozdelenie DIžnika v zmysle Obchodného zákonníko právne možné, s výnimkou pripadu, ak k tomu d 
Verite ľ  predchádzajúci p ŕsomny súhlas; 

(h) poisti ť  svoj majetok a zodpovednos ť  za svoju č Innosť  v rozsahu a spôsobom, ktorym by s náležitou starostlivos ťou bežne postupoval  
iný subjekt vykonávajúci č innosti a vlastniaci majetok porovnatel'né s č innos ťamí a majetkom príslušnej osoby; 

(i) neudeli ť  v súvislosti so žiadnym svojim dlhom voč i akejko ľvek osobe súhlas s vykonate ľnosť ou vo forme vykonatel'nej notárs 
zápisnice s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Verite ľ  predchádzajúci p ĺsomny súhlas; 

(j) zabezpeč i ť , aby všetky pe ň ažné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy o úvere boli použíté výlu č ne na Uč el stanovený zmluvo 
o uvere; 

(k) v prípade kontokorentného úveru nevypoveda ť  zmluvu o vedent toho ú č tu, na ktororn Veritel' DIžnikovi poskytuje kontokorentný úve 
(spravidla zmluvu o vedení Bežného ú č tu) uzavretú s Voritel'om ani inak nezruši ť  tento ú čet (spravidla Bežny ú čet) vedený u Verite ľ  
pred úpiným splatenim záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kontokorentnom úvere; 

(I) preukáza ť  Veritel'ovi zaplatenie poistného za nehnutel'ný majetok stavby, ku ktorému holo zriadené záložné právo na zabezpe č enie 
pohl'adávok Veritel'a v súvislosti s touto zmluvou o úvere, bez ohl'adu na to, č i je zálozcom DIžník alebo akákol'vek iná tretia osoba, a to 
po prvýkrát ku d ň u uzavretia zmluvy o zríadení záložného práva a následne pravidolne ku d ň u splatnosti poistného, najmenej však raz 
roč ne, pri č om v prípade, že záložca nezaplatí poistné riadne a v č as alebo sa dopustí iného porušenia prislušnej poistnej zmluvy, 
Verite ľ  má právo, nie však povinnos ť , vo vlastnom mene a na ú čet záloícu vykona ť  všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia 
povinnosti záložcu ako poisteného alebo poistrdka, vrátane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlžného podl'a príslušnoj poistnej zmluvy 

(m) umožni ť  Veritel'ovi na jeho požiadanie prístup k informáciám, vrátane prístupu k dokumentom, prístup do priestorov a k akémukol'vek 
majetku DIžnIka (najmä k zásobám, avšak bez obmedzenia na zásoby), aké bude Verite ľ  požadovať  za ú čelom preverenia pinenia 
povinností Dlžníka podta zmluvy o úvere a každého s ň ou súvisiaceho dokumentu a pravdivosti a správnosti informácif predloženych 
Veríte ľ ovi; 

(n) v prípade, že zmluva o úvere je povinne zverej ň ovanou zmluvou pod ľa zákona 211/2080 Z.z. o slobode informácil v znertí neskorších 
predpisov (d'alej len Zákon o slobode informácii), je DIžnik povinný zverejni ť  zákonným spôsobom túto zmluvu o úvere, ako aj ,jej 
neskoršie uzavreté dodatky, a následne je povinny udržiava ť  zmluvu o úvere a jej prípadne dodatky takto zverejnené po dobu 
úpiného zániku všetkých záväzkov zo zmluvy o úvere, najmenej však po čas piatich rokov od nadobudnotia jej ú č innosti podl'a zákona.  
Povinnos ť  pod ľa predchádzajúcej vety má DIznik tiež pri každej z tých súvisiacich zmlúv a dohôd, v ktorych sa táto zmluva o úvere 
uvádza ako zabezpe čená poh ľadávka; 

(o) V pripade, že ru č itel'ská listina alebo iný dokument, podl'a ktorého Ru č ite ľ  prevzal svoje povínnosti v súvislost ŕ  s touto zrnluvou o úvere 
(d'alej len Ru č itel'ská Hstina), je povinne zverej ň ovanou zmluvou pod ľa Zákona o slobode informác ŕ í, je Dižník povinný zabozpe č i ť , 
aby každý takýto Ru č itel' zverejniI zákonným spósobom Ru č ite ľskú listinu, ako aj všetky tie súvisiace zmluvy a dohody, v ktorých sa 
takáto Ru č tte ľská listina uvádza ako zabezpe č ená poh ľ adávka, pri čom Dlžn ľ k je povinný zabezpe č i ť , aby zverejnené dokumenty ostal 
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( ) 

(b) 
(c) 

takto zverejnené po dobu do ťrpiného zániku všetkých závézkov z takejto Ru č ite ľskej listiny, najmenej však poč as piatich rokov od 
nadobudnutia ú č innosti Ru č ite ľskej listiny pod ľa zákona; 

(p) v pr ĺpade, že úver podl'a tejto zm ŕ uvy o úvere bo ŕ  zabezpečený záložným právom, ktoré bolo regístrovane v príslušnom registri 
záložných práv, je DIžnik povinný zabezpe č i ť  po zániku zaregistrovaného zá ŕ ožného práva aj jeho výmaz v príslušnorr registri 
záložných práv; 

(q) v prípade, že DIžník sa v zmluve o úvere zaviazal dodržiava ť  finančné kovenanty, ktoré sú popfsané vzorcom, pri čom vo vzorci 
je uvedený slovný popis ukazovatel'a a ĺ iez čŕ sJa rŕ adku z prislušného t ŕ ač iva finan č ného výkazu schválenom Ministerstvom financif SR, 
v ktorom je ukazovatel' uvedený, sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, že ak bude neskôr po uzavretí zmluvy o úvere posudzovany 
finan čný ukazovatel' uvádzaný v inom č ísle riadku, rozhodujúci pre jeho posúden ŕe je významovo zhodný slovný popis ukazovatel'a 
v pr ŕ slušnom tla č ive schválenom Ministerstvom financi ľ  SR a níe zmenené č íslo riadku; 

(r) zabezpe č í ť , aby žiaden č len Skupiny nepožič al, nevyplatil ani inak neposkytol akéko ľvek pe ňazné prostriedky získane na základe 
zmluvy o úvere priamo alebo nepríamo: 

(i) na tí čely financovania a ŕ ebo refinancovania akýchko ťvek obchodných alebo iných aktivít, ktorých ú častníkom by bola 
Sankcíonovaná osoba, alebo z ktorých by mala Sankcionovaná osoba prospech v rozpore so Sankciam ŕ , ktoré sa na danú 
Sankc ŕorŕovanú osobu vz ťahujú; a ŕebo 

(ii) akymkol'vek Iným spôsobom, ktorý by moho ŕ  viest' k porušeniu Sankcif akoukol'vek osobou alebo k tomu, že č len Skup ŕ ny 
alebo č len jeho štatutárneho alebo írtélic orgánu sa stane Sankcionovanou osobou. 

(s) zabezpeč il', aby ž ŕ aden čŕ en Skup ŕ ny, jeho priamy alebo nepriamy vlastník, osoba priamo alebo nepriamo vlastnená č lenom Skupiny a 
ani žiaden č len jeho štatutárneho alebo iného orgánu, neboi ú č astn ŕkom akejkol'vek transakcie, ktorá svoi ĺ m ťičelom alebo dôsfedkom 
priamo alebo nepriamo obchádza alebo porušuje akékol'vek Sankcie; 

(t) zabezpe č'i ť , aby žiaden č fen Skupiny na uskuto č nenie akejkotvek platby podl'a Finan č ných dokumentov nepoužil prostriedky 
pochádzajúce z akychkol'vek aktivít Sankcionovanej osoby a ŕ ebo akychkol'vek transakcif so Sankcionovanou osobou, alebo z 
akýchkoľvek aktívít, ktoré sú v rozpore so Sankcíami; 

(u) zabezpe č iť , aby každý č len Skupiny, jeho priamy alebo nepriamy v ŕ astnik a č len jeho štatutárneho alebo iného orgánu, zaviedo ŕ  a 
uplatň oval primerané kontrolne mechanizmy za ú č elom prevencie akejko ľvek aktivity, ktorá by bola v rozpore s povinnos ťami 
uvedertými vyššie pod písmenami (r), (s) a (t) v predchádzajúcich odsekoch. 

10. Porušenie zmiuvv o úvere 

Každá z nasledujúcich skuto č ností sa považuje za Prípad porušenia zmluvy bez ohl'adu na to, č i jej nastan ŕe mohli DIžník alebo iná osoba 
ovplyvni ť : 

Dlžník nezaplat ť  č iastku diznú podía zmluvy o úvere alebo iného súvisiaceho dokumentu v de ň  j0 splatnosti spósobom vyžadovaným 
v takom dokumente; 
D ŕznik nedodrif akúkorvek povinnos ť  vypryvajucu zo zmluvy o úvere alebo iného súvisiaceho dokomentu; 
ktorékoKrek z vytdásení, ktoré bolo urobené a ŕ ebo ktoré sa považovalo za zopakované Dížnikom v zmluve o úvere alebo ktoromko ľvek 
inom súvisiacom a ŕ ebo DIžníkom predloženom dokumente (nieien ale aj vrátane žiadosti Dlžnika o uzavretie zmluvy o úvere, na 
základe ktorej bola zmluva o úvere uzavretá a vratane dokumentu Č estné vyhrásenie o kone č nom užívate ľovi výhod (v zmysle zákona 
č . 297/2008 Z. z. o ochrane pred legafizáciou príjmov z trestnej č innosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorš/ch 
predpisáv, prípadne zákona ktorý ho nahradi), bolo nepravdívé v de ň , kedy bolo urobené alebo v de ň , kedy sa považovalo za 
zopakovane; 
akákotvek č iastka dlhu DIznika nie je zapiatená v de ň  jej splatnosti, alebo sa stane pred časne splatnou alebo splatnou na prvé 
požiadanie verite ľa tretej osoby, alebo Verfte ľ a v prípade č iastky clIžnej podl'a akéhokol'vek iného dokumentu uzavretého medzi 
Veritel'om a DIžníkom (vrátane akýchkol'vek iných zmlúv o úvere afebo s nimi súvisiacich dokumentov), alebo hrozí, že sa tak stane 
v dôsredku porušen ŕ a povinnosti prislušnej osoby; 
DIz'ník sa stane alebo môže by ť  považ'ovaný za p ŕ atobne neschopného alebo precilženého pre ú čely akéhokol'vek právneho predpisu, 
ktorý sa na neho vzfahuje; 
DIžnik vyhlási alebo uzná vo č i ktorémuko ľvek svojmu veritel'ovi alebo akejko ľvek inej osobe svoju neschopnost' spláca ť  svoje dlžné 
č íastky v čase ich spfatnosti; 
D ŕzník za č ne rokovanie s viacerými veriterm ŕ  o akejko ťvek reštrukturalizácii alebo zmene splatnosti svojho dlhu; 
DIznik alebo akáko ľvek iná osoba podá navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok DIznIka, na reštrukturalizáciu alebo na za č atie iného 
podobného konania vo č i Dlžnikovi v akejkol'vek krajine, to všetko za predpokladu, že vyhfásonie konkurzu na majetok Dlžnika, 
reštrukturalizácia afebo za č atie iného obdobného konania vo č i D ŕznikovi je právne možné; 
dójcle k navrhu na zasadnutie štatutámeho alebo iného orgánu Dlin ĺka (alebo k jeho rozhodovaniu per ro ŕ lam), ak taký orgán DIžníka 
existuje, za Ci čelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, na reštrukturalizáckt, na likvidáciu alebo na 
zrušenie bez liky ŕdácie; 
voč i D ŕzníkovr bude podaný návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo ha podobné konanie, ktoreho ú če ŕ om je nútený výkon 
právoplatného rozhodnutia; 
DIžník prestane vykonáva ť  alebo nastall oko ŕ nosti (vrátane zámeru príslušnej osoby), ktoré mózu smerova ť  k zastaveniu vykonávania, 
jeho hlavného predmetu podnikate ľ skej č innosti v prípade, ak je D ŕžnik podnikateľom; 
p ŕ nenie povinnosti Vente ťa alebo Dížnika pod ľa zmluvy o úvere alebo ktoréhokol'vek iného slivisiaceho dokumentu je v rozpore alebo 
sa dostane do rozporu s právnymi predpismi alebo to prís ŕ ošná osoba tvrcíí; 
DI2n ŕk spochybni platnost' zmluvy o úvere alebo iného súvis ŕaceho dokumentu z akýchko ľvek dôvodov, alebo prejaví svoj úmysel 
odstúpiť  od takéhoto dokumentu alebo ho vypovedat; 
v prípade, ak je D ŕ žník obchodnou spolo č nostou alebo druzstvom, a jednou a ŕebo viacerými navzájom súvisiacimi alebo nesúv ŕ siacimi 
transakciami dájde oproti stavu oznámenému Veritel'ovi pred uzatvorením zmluvy o úvere ku zmene vlastnictva podiolu na základnom 
imani a/alebo hlasovacích právach DIžnika vo výške viac ako je percentuaJny podie ŕ  určený v zmluve o úvere a ak taký podiel nie je 
určený, k akejkoľvok zmene vlastníctva podieŕ u na zák ŕ adnom imaní a/alebo hiasovacfch právach Držnika, okrem pripadu, ak s tým 
Veritet vopred pisomne súhlasí; 
ktorako ľvek Ov ŕadaná osoba Dlžnfka (v pripade, ak má DIžnik aspo ň  jednu Ovládan ťr osobu) prestane by ť  jeho Ov ŕ ádanou osobou; 
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(p) nastane skuto č nos ť  alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skuto č ností, ktoré podl'a odôvodneného názoru Verite ľa 
budú mať  pravdepodobne Podstatný nepriaznivý dopad na DIžnjka; 

(q) v prípade, ak bolo v prospech Verite ľa zriadené akéko ľvek záložné právo v súvislosti so zmluvou o avere alebo akymkohtek súvisiacim 
dokumentom, chajde k zníženiu hodnoty predmetu takého záložného práva oproti hodnote akceptovanej Veritel'orn v čase zriadenia 
záložného práva, alebo také záložné právo po jeho zriadení nevznikne, alebo sa zabezpe č enie záväzkov pod ťa zmluvy o úvere alebb 
akéhoko ľvek súvisiaceho dokumentu stane podl'a odôvodneného názoru Veritel'a nedostato č né, a Dižník také zabezpe čenie nedopini 
spôsobom a v lehote urč enej vo výzve Verite ľa; 

(r) v prípade, ak je DIžnIk samosprávnym krajom (vyšším územným celkom), a Štátna pokladnica v zmysle príslušnych právnych 
predpisov neodsúhlasf platbu akejko ľvek č iastky, ktorá má byt' zaplatená DIžníkom pod ľa zmluvy o úvere alebo iného s ň ou 
súvisiaceho dokumentu; 

(s) v prípade, ak pohl'adávka, ktorá je zabezpe č ená č o aj len č iastoč ne, záíožným pravom k tomu istému zálohu alebo jeho č asti, ako je 
zabezpe čoná pon ľadávka Verite ľa z tejto zmluvy o úvere; nie je zaplatená v de ň  jej splatnosti, alebo sa stane pred časne splatnou 
alebo splatnou na prvé požiadanie veritel'a — tretej osoby, alebo Verite ľa v prípade č iastky dIžnej pod ľa akéhoko ľvek iného dokumentu 
uzavretého medzi Veritel'om a DIžrakom (vrátane akýchko ľvek iných zmlúv o úvere alebo s nimi súvisiacich dokumentov), alebo hrozí, 
že sa tak stane v ďôsledku porušenia povinností príslušnej osoby 	 • 

(t) Veritel' nadobudol odôvodnené podozrenie, že konanie 
a. Olz'níka, alebo 
b. DIžnikovych Ovlácianých a ĺ ebo Ovládajúcich osôb, alebo 
c. osób poskytuj ťícich zabezpe čenie závázkov DIžníka zo zmluvy o úvere, alebo 
d. osň b oprávnenych kona ť  za DIžníka, alebo za jeho Ovládané alebo Ovladajúce osoby, alebo 
e, osôb oprávnených konaf za osoby poskytujúce zabezpe č enie závazkov DIžníka zo zmluvy o úvere, 

odporuje právnym predpisom alebo ich obchádza, alebo je v rozpore s dobrými mravb ŕ i alebo so zásadami poctivého obchodnéh 
styku; 

(u) v prípade, že č len Skupiny, jeho priamy alebo nepriamy vlastnik, akákol'vek osoba priamo alebo nepriarno vlastnená č lenom Skupin 
alebo ktorykol'vek č len štatutárneho alebo iného orgánu ktorejko ľvek z uvedenych osôb, sa stane: 

a. Sankcionovanou osobou; 

b, ú č astníkom akejko ľvok transakcie alebo akéhokol'vek íného konania, v dôsledku ktorého by sa mohol sta 
Sankcionovanou osobou; 

c. ciel'om (alebo ú č astníkom) akehoko ľvek nároku, vyšetrovania alebo iného konania v akejko ľvek súvislosa s 
Sankciami; 

d. úč astnikom akejkol'vek transakcfe alebo lnej aktivity, ktorá svojím ú č elom alebo dôsledkom priamo alebo nepriam 
obchádza alebo porušuje akékol'vek Sankcie; alebo 

účastníkom akychko ľvek obchodných alebo inych transakcii alebo aktivít, ktonych ú častrifkom by bola Sankcionovaná osoba, alebo 
ktorých by mala Sankcionovanä osoba prospech v rozpore so Sankciami, ktoré sa na danú Sankcionovanú osobu vz ťahujú. 

11. Poplatkviodplatv podl'a CennIka Veritel'a a náhradv Vulavkov  

Okrem popiatkov a odplát, ktoré je DIžrak povinny zaplatí ť  Verite ľovi pod ľa ich osobitnej vzájomnej dohody, sa 131žnik zaväzuje 
Verite ľovi aj všetky poplalky a odplaty ktoré súvisia so zmiuvou o úvere a ktoré budú uvedené v Cenníku Veritel'a v č ase vykonani 
spoplatň ovaného úkonu, 	to; (a) v č iastkach uvedených v Cenniku Verite ľa pokia ľ  nie je v zmluve o úvere dohodnutá výšk 
poplatku/odplaty inak, (b) so splatnos ťou bez zbyto č ného adkladu po vykonaní spopiat ň ovanerŕ o úkonu (v pripade uzavreti 
zmluvy/dodatku a'ž nadobudnutím jej ú č innostf) prípadne tak, ako je splatnost' uvedená nižšie, a pokial' nie je v zmluve o ťivere dohodnut 
aíebo v Cenraku uvedená - splatnos ť  inak. 

(a) odplatu za dojednanie závazku (uzavretie zmluvy o úvere)/poplatok za poskytnutie úveru — v de ň  uzavretia zmluvy o úvere, 
najneskôr v tretí pracovný de ň  nasledujúci po dni uzavretia zmluvy o úvere, pri č om v prípade, že zmluva o ťivere je povinn 
zverej ň ovanou zmluvou podl'a Zákona o slobode informácií, odplata je splatná v de ň  kedy mal Verite ť  preukázané nadobudnuti 

úč innosti zmluvy o ťívere, ale najneskôr v tretí pracovný de ň  nasiedujúci po dni preukázania nadobudnutia ú č innosti zmluvy o úvore; 
(b) odplatu za rezervovanie neposkytnutých pe ň ažných prostriedkov (zavázková provjzía) pri komer č ných úveroch v EUR a cudzej men 

(termínovaný, revolvingový, kontokorentný úver) — mesa č'ne, vždy v posledný pracovný de ň  kalendárneho rnesiaca, za ktony sa odplat 
platí, pri čom odplata sa platí pri kontokorentnom úvere, pri klorom boll dohodnuté odkladacie podmienky - za dobu pa č núc d ň orn, ked 

po nadobudnutí ú č innosti zmluvy o úvere Verite ľ  akceptoval spinenie odkradacích podmienok; pri termínovanom úvere, revolvingovo 
úvere a pri takom kontokorentnom Givere, ktorý nemá dohodnuté odkladacie podmienky - za dobu po čnúc dnom, kedy zrnluva o úvor 
nadobudla ú č innosť , resp. po č núc najbližšie nasledujúcim Pracovnym d ň om po nadobudnutf jej ú č innosti; pri čom doba za ktorú sa 

odplata platí, kon č i pri všetkých typoch ťiverov d ň om, kedy je pod ľa zmluvy o úvere naposledy možné pe ň ažná prostriedky poskytnú ť ; 

(c) odplatu za navýšenie objemu úveru v de ň  uzavretia do.datku k zmluve o úvere, ktorým sa z yyšuje suma täveru, najneskôr v tret 

pracovny de ň  nasledujúci po dni uzavretia tohto dodatku;, 
(d) odplatu za prolongáciu splátky úveru z podnetu khenta — v de ň  uzavretia príslušného dodatku k zmluve o úvere, najneskôr v tret 

pracovný de ň  nasledujúci po dni uzavretia tohto dodatku; 
(e) odplatu za pred č asné splaterfle terminovaného ťiveru alebo jeho č asti — v de ň  pred časného splatenia termínovaného úveru alebo jelic 

časti, najneskôr v p ŕaty pracovný de ň  kalendárneho mesiaca nasledujuceho po kalendárnorn mesiaci, v ktorom bol pred č asne splateM 

terrnínovaný úver alebo jeho č asť , 
(f) odplatu za skrátenie kone čnej splatnosti kontokorentného alebo revolvingového úveru dodatkom k zmluve v de ň  uzavretia dodatku 

zmluve o úvere, ktonym sa skrátila kone č na splatnos ť  úveru, najneskôr v treti pracovný de ň  nasledujúci po dni uzavretía tohto dodatku, 

(g) odplatu za poskytnutie konsolida čného úveru v rámci reštrukturalizácie z podnetu klienta v de ň  uzavretia zmluvy o avere 

najneskôr v tretí pracovný de ň  nasledujúci po dni uzavretia tejto zmluvy, pri čom v prípade, že zmluva o Uvere je povinne zverej ň ovanot 

zmluvou pod ľa Zákona o slobade informácil, odplata je splatná v de ň  kedy mal verite ľ  preukázané nadobudnutie ú č innosti zmluv) 

o uvere, ale najnesk& v tretí pracovný de ň  nasledujúci po dni preukázanía nadobudnutia ú č innosti zmluvy o úvere; 
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(h) odpIatu za zabezpe čenie protestu zmenky v de ň  vykonania protestu zmenky, najneskôr v lehote uvedenej vo výzve Veritel'a na 
zaplatenie odplaty; 

(i) odplatu za vedenie uverového ú č tu — mesa č ne vždy v 25. de ň  kalendárneho mesiaca, pri č om ak tento de ň  pripadne na sobotu, nedel'u 
alebo sviatok, vtedy v najbližší predchadzajúci pracovný de ň ); 

(I) odplatu za zmenuldopinenie zmíuvy o úvere z podnetu klienta dodatkom, ako aj zmeny v dokumentoch súvisiacich so zmtuvou 
o úvere — v de ň  uzavretia prislušného dodatku k zmluve o úvere/v de ň  vykonania zmeny v dokumentoch súvisiacich so zmluvou 
o úvere, najneskär v tretí pracovný de ň  nasledujúci po dni uzavretia tohto doclatku/dni vykonania zmeny; 

(k) odplatu za zaslanie každej upomienky o nezaplatení dlžnej sumy, resp. o nepinení akejkoi'vek zmluvnej podmienky — v de ň  odoslania 
upomienky, 

Poklar Držník vykonáva platbu poplatkuiodplaty inak ako zapo č itaním/inkasom z Bežného ú č tu, je povinný identifikova ť  takúto platbu aj 
uvedením konštantného symbolu tak, ako je uvedené v č lánku 17. nižšie. 

DIžtlík bol v pinom rozsahu oboznámený s Cenníkom Veritela p ĺatným v čase uzavretia zmluvy o úvero, čo potvrdzuje svojírn podpisom na 
zmluve o úvere. Dlžnik výslovne súhIasí s tým, že každá zmena v Cenníku Veritel'a bude pre neho v celom rozsahu záväzná jej vyvesením 
v obchodných priestoroch Verite ĺa, ako keby svoj súhlas s takou zmenou vyjadril výslovne. V prípade rozporu medzi ustanoverbamí 
Cenníka Veritel'a a ustanovenlami zmluvy o uvere je rozhodujúce to, č o je uvedené v zmluve o úvore. Okrem toho sa Dlžník zaväzuje 
zaplatif Verítel'ovi náhradu všetkých ú čelne a preukázaterne vynaložených výdavkov, ktoré Verite ľoví vzniknú v súvislosti s upiat ň ovanim 
jeho ríárokov zo zmluvy o úvere. 

12. S ľ ub odškodnenia a refinan č ne nakladv 

DIžnik dáva Verite ľovi sl'ub odškodnenia a zaväzuje sa, že nahradí Veritel'ovi na jeho požiadanie (a) škodtí, ktorá mu vzníkne z toho, že 
Ventet uzavrer zmluvu o úvere a s ň ou súvisiace dokumenty, a (b) všetky náklady, ktoré Veriter ú čeíne a preukázatel'ne vynatoží 
v súvislosti so zmluvou o úvere a s ň ou súvisiacimi dokumentmí v dôsledku prijatia alebo zmeny akychko ľvek prävnych predpisov afebo 
opatrení, nariadení alebo rozhodnutí akéhokol'vek orgánu dohl'adu nad Veritel'om alebo zmeny v ich interprelácii alebo aplikácii po dni 
uzavretia zmluvy o úvere, vrátane akychkolVek povinných nákladov, rezerv alebo požiadaviek na kapitálovú primeranost'. 

Pre ú č ely sl'ubu odškodnenia DIžnIk potvrdzuje Veriterovi, že na zákrade svojej žiadosti ho požiadal, aby s Dižníkom uzavrel zmluvu 
o uvere a s ň ou súvisiace dokumenty, k čomu Veritel' nebol povinný. 

(a) V prípade, že pe ňažné prostriedky alebo ich čast, ktoré boli DIžnIkovi poskytnuté ako termínovany úver s pohvblivou  úrokovou 
sadzbou, DIžník vráti sk čir ako bola dohodnutá doba splatnosti, zaväzuje sa 1312ník zaplatif Veriteí'ovi aj č iastku refinan čných nákladcv 
(d'alej len „Refinanč né náldady"), ktoré po zohl'adnent dohodnutého spôsobu splácania úveru Veriter ur č í vychádzajúc najmä z 
kladného rozdielu medzi: (1+111) — (ii + IV), pri č om: 

„I" je č iastka úrokov zo sumy: pred časnej splátky, ktorú č iastku by bol Veritel' ziskal za obdobIe: odo d ň a úhrady 
pred časnej splátky do konca práve prebiehajúceho Úrokového obdobla v prípade, ak by došlo k splateniu 
termínovaného úveru alebo jeho časti v posledný de ň  vtedy prebiehajúceho Úrokového obdobia; vypo č itaná na 
zaklade úrokovej sadzby: uvedenej v zmluve o úvere a stanovenej dva Pracovné dni pred za č iatkom toho 
prebiehajúceho Úrokového obdobia, po č as ktorého bola pred č asná sprátka vykonaná, zníženej o sumu marže; a 

„ll" je č iastka úrokov, ktoré by bol Veritel' získal reinvestovaním sumy pred časnej splátky za obdoble: odo d ň a úhrady 
predč asnej splátky do konca vtedy práve prebiehojúceho Úrokového obdobia; za trhovú sadzbu, pri č om trhovou 
sadzbou pre obdobie (odo d ň a úhrady pred č asnej splátky - do konca vtedy práve preb ĺehaj Ĺiceho Úrokového obdobia) 
je sadzba: EURIBOR vyhlasovaná v rozhodujúci de ň  (d'alej len Rozhodujile ľ  de ň ), ktorým je v tomto prípade de ň , 
ktorý dva Pracovné dni predchadza d ň u pred časnej splátky; pri čom tento EURIBOR je vyhläsený pre obdobie v dlžke 
(odo d ň a pred č asnej splátky do konca preblehajúceho Úrokového obdobia): a pokia ľ  pre také obdobie v Rozhodujúci 
de ň  nie je taký EURIBOR vyhlasovaný, potom sa použije sadzba vypo č itaná metódou lineárnej interpolácie medzi tými 
dvoma hodnotami EURIBORu vyhlasovanými v Rozhodujúci de ň  - pre to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie 
obdobie, na ktoré tento EURIBOR vyhlasovaný je; 

je č iastka úrokov zo sumy pred č asnej splátky; za obdobie odo d ň a úhrady pred časnej splátky do Kone č ného d ňa 
splatnosti term ĺnovaného úveru; vypoč ítaná na základe úrokovej sadzby vo výške Likvíditnej prémie, ktorá predstavuje 
kladný rozdiel medzi tou úrokovou sadzbou, za ktorú by bol Veritel' v de ň  ktorý dva Pracovné dni predchádza prvérno 
Dň u poskytnutia pe ň ainých prostriedkov, ziskal zdroje na poskytnutie úveru na dobu do Kone č ného d ň a splatnosti na 
báze pohyblivej úrokovej sadzby a sadzbou, ktorú v de ň  ktorý dva Pracovné dni predchádzal prvému D ň u 
poskytnutia pe ň ažnych prostriedkov, mal: zodpovedajúci EURIBOR, (zodpovedajúci = stanovený pre obdobie 
rovnakej d ĺžky ako bola jeho dIžka uvedená v zmtuve o úvere); a 

„IV" je č iastka úrokov zo sumy pred č asnej splátky; za obdobie odo d ň a úhrady pred časnej splátky do Koneč ného d ň a 
splatnosti terminovaného úveru; vypo č itaná na základe úrokovej sadzby vo výške Likviditnej prémie, ktorá predstavuje 
kladný rozdiel medzi tou úrokovou sadzbou, za ktorú by bol Veritel' v de ň  ktorý dva Pracovné dni predchádzal d ň u 
predčasnej splátky, získal zdroje na poskytnutie úveru na dobu do Kone č ného dfia splatnosti na báze pohyblivej 
úrokovej sadzby a sadzbou, ktorú v de ň  ktorý dva Pracovné dni predchádzal d ň u pred časnej splálky, mal: 
zodpovedajúci EURIBOR, (zodpovedajúci = stanoveny pre obdobie rovnakej dížky ako bola jeho cl(žka uvedená v 
zmluve o úvere). 
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(b) V prípade, že pe ň ažné prostriedky alebo ich čast, ktoré boli DIžníkovi poskytnuté ako terminovaný úver s fixnou úrokovou sadzbou, 
DIžník vrati skôr ako bola dohodnutá doba splatnosti, zaväzuje sa Dlžník zaplatit Verite ľovj aj č iastku refinan č nych nákladov (dalej len 
„Refinan č né náklady"), ktoré po zoh ľadnerd clehodnutého spôsobu splácania úveru Veritel' urtí vychádzajúc najmä z kladného 
rozdielu medzi: (1+111) — (11 + IV), pri čom; 

„1" je č iastka úrokov zo surny; pred časnej splátky, ktorú č iastku by bol Veritel' ziskal za obdobie: odo d ň a úhrady 
pred časnej splátky do Koneč ného d ň a splatnosti v prípade, ak by došlo k splateniu term ĺnovaného úveru v Kone č ný 
de ň  splatnosti, vypo č ítaná na základe úrokovej sadzby: vyhlasovanej v Rozhodujúci de ň , ktorým je v tomto prípac ĺ e 
de ň , ktorý dva Pracovné dni predchádza prvému D ň u poskytnutia pe ň ažných prostriedkov; a to sadzba pre obdobie 
v dižke od prvého D ň a poskytnutia do Kone č ného dň a splatnosti, pri čom sa použije sadzba: 

alebo sadzba EURIBOR pre krátke úvery (t.j. pokia ľ  doba od prvého D ň a poskytnutia do Kone č ného dň a splatnosti je 
najviac 1 rok); alebo sadzba EURAB3EIRS pre dlhé úvery (t.j. pokial' doba od prvého D ň a poskytnutia do Kone č neho 
dň a splatnosti je dlhšia ako 1 rok); avšak pokia Ľ  v Rozhodujúci de ň  - nie je pre obdobie v c112.ke od prvého D ň a 
poskytnutía do Kone čného d ň a splatnost1 - vyhlasovaná žiadna taká sadzba, potom sa použije sadzba vypo č itaná 
metódou lineárnej interpolácio medzi tými dvoma hodnotami príslušného EURIBORu/EURAB3EIRSu vyhlasovanými 
v Rozhodujúci de ň  pre to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré EURIBORJ EURAB3EIRS 
vyhlasovaný je; 

„11" je č iastka úrokov, ktoré by bol Verite ľ  získal reinvestovaním sumy pred časnej splátky na medzibankovom trhu 
obdobie; odo d ň a úhrady pred časnej splátky do Kone č ného d ň a splatnosti v prípade, ak by došlo k splatera 
termínovaného úveru v Kone č ný de ň  splatnosti; yypo č itaná na zájklade úrokovej sadzby; vyhlasovanej v Rozhodujúci 
de ň , ktorým je v tomto prípade de ň , ktorý dva Pracovné dni predchádza d ň u pred časnej splátky; a to sadzba pre 
obdobIe v dlžke odo d ň a úhrady pred časnej splátky do Kone č ného d ň a splatnosti, pri č om sa použije sadzba: 

alebo sadzba EURIBOR pre krátke úvery (t.j. pokia ľ  doba odo d ň a pred časnej splátky do Kone č ného dň a splatnosti je,  
najviac 1 rok); alebo sadzba EURAB3EIRS pre dlhé úvery (t.j. pokia ľ  doba odo d ň a predč asnej splátky do Kone č ného 
dň a splatnosti je dlhšia ako 1 rok); avšak pokiat v Rozhodujúci de ň  nie je pre obdobie v dížke odo d ň a pred č asnej 
splátky do Kone č ného d ň a splatnosti - vyhlasovaná žiadna taká sadzba, potom sa použije sadzba yypoč ítaná metódou 
ĺ ineárnej interpolácie medzi tými dvoma hodnotami príslušného EURIBORu/EURAB3EIRSu 	vyhlasovanými 
v Rozhodujúci de ň 	pre to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré EURIBOR/ EURAB3EIRS 
vyhlasovaný je; 

je č iastka úrokov zo sumy pred časnej splátky, ktorú č iastku by bol Veritel' získal za obdobie: odo d ň a úhrady 
pred č asnej splátky do Kone čného dňa spIatnosti v pripade, ak by došlo k splateniu terminovaného úveru v Kone č n' 
deň  splatnosti, yypoč itana na základe úrokovej sadzby vo výške Likvid1tnej prémie, ktorá predstavuje kladný rozdiel 
medzi tou úrokovou sadzbou, za ktorú by Veriter v Rozhodujúci de ň , ktorým je v tomto pripade de ň , ktorý dv• 
Pracovné dni predchádza prvému D ň u poskytnutia pe ň ažných prostriedkov, ziskal zdroje na poskytnutie úveru na  
dobu do Kone č ného d ň a splatnosti na báze fixnej úrokovej sadzby - a sadzbou, ktorú v de ň , ktorý dva Pracovné dn 
predchádzal prvému D ň u poskytnutia pe ň azných prostriedkov, mal pre obdobie v cl1žke odo D ň a poskytnutia d 
Konečného d ň a splatnosti: 

alebo EURIBOR pre krátke úvery (t.j, pokial' doba od prvého D ňa poskytnutia do Kone č ného d ň a splatností je najviac 1 
rok); alebo sadzba EURAB3EIRS pre dlhé úvory (t.j. pokia ľ  doba od prvého D ň a poskytnutia do Kone č ného d 
splatnosti je dlhšia ako 1 rok); avšak pokjal' v Rozhodujúci de ň  nie je pre obdoble v clIžke od prvého D ň a poskytnu 
do Konečného d ň a splatnosti vyhtasovaná žiadna taká sadzba, potom sa použije sadzba yypo čĺ taná motódo 
lineárnej interpolácie medzi tými dvoma hodnotamí prislušného EURIBORu/EURAB3EIRSu vyhlasovaným 
v Rozhodujúci de ň  pre to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré EURIBOR/ EURAB3EIR 
vyhlasovaný je; 

a 

„IV" je č iastka úrokov zo sumy prod č asnej splátky, ktorú č iastku by bol Veritel' ziskal za obdobie: odo d ň a úhrad 
pred č asnej splátky do Kone č ného d ň a splatnosti v pr ĺpade, ak by došlo k splateniu termínovaného úveru v Kone č n 
de ň  splatnosti, yypočĺ taná na základe úrokovej sadzby vo výške Likviditnej prémie, ktorá predstavuje kladný rozdie 
medzi tou úrokovou sacizbou, za ktorú by bol Veritel' ziskal zdroje na poskytnutie úveru na obdobie do Kone č ného d ň . 
splatnosti na báze fixnej úrokovej sadzby, v de ň , ktorý dva Pracovné dni predchádza d ň u vykonania pred č asne 
splátky - a sadzbou, ktorú v č ase vykonania prod č asnej splátky mal pre obdobie v d ĺžke odo d ň a pred č asnej splátky d 
Koneč ného dň a splatnosti, zodpovedajúd: 

alebo EURIBOR pre krátke úvery (t.j. polda ľ  deba odo d ň a úhrady pred č asnej splétky do Kone č ného d ň a splatnosti j 
najviac 1 rok); alebo sadzba EURAB3EIRS pre dlhé úvery (t.j. pokia ľ  doba odo d ň a úhrady pred č asnej splátky d 
Kone č ného d ň a splatnosti je dlhšia ako 1 rok); avšak pokia ľ  v Rozhodujúci de ň  - nie je pre obdobie v dižke odo d ň  
úhrady pred č asnej splátky do Kone čného d ň a splatnosti - vyhlasovaná žiadna taká sadzba, potom sa použije sadz 
yypoč ítaná metódou lineárnej interpolácie medzi tými dvoma hodnotami prísiušného EURIBORu/EURAB3EIRS 
vyhlasovanými v Rozhodujúcj de ň  pre to najbližšie kraišie a to najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré EURIBO 
EURAB3EIRS vyhlasovaný je. 

(c) V prípade úveru poskytnutého v inej mene ako EUR vykoná Veríte ľ  výpočet výšky Refinan č nych nákladov za obdobných podmienok. 
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(d) Záväzkom zaplati ť  Refinan č né náklady nie je dotknutý záväzok DIžníka zaplatit' adplatu za pred č asné splatenie termínovaného úveru, 
pokial' bola taká odplata v zmluve o úvere dohodnutá. Veritel' poskytno DIžníkovi na jeho požiadanie informáciu o výške Refinan č ných 
nákladov, náhradu ktorých žiada, ako aj informáciu o výpo č te tejto č iastky. Dlžník je povinný zaplati ť  Verite ľovi Refinan č ne náklady vo 
výške ako vypoč ita Veritel', a so splatnos ťou v deň  úhrady pred č asnej splátky, pokial' Veritel' neur č í splatnost' na neskór. 

13. Zmena strán 

DIžnik nemôže postúpi ť  ani previes ť  žiadne z práv, ktoré mu vyplývajú zo '  zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ň ou súvisiaceho ani 
previes ť  žiartnu povinnost', ktorá mu vyplýva zo zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ň ou súvisíaceho, na žiadnu inú osobu s výnimkou 
prípadu, ak k tomu dal Veritel' predchádzajúci písomný súhlas. Pre ú č ely ustanovenia § 151d Ob č ianskeho zákonntka sú všetky práva 
Dižnika vyplyvajúue zo zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ň ou súvisiaceho neprevodite ďné, 

DIžník výslovne súhlasí s tým, že Veritel' môže kedyko ľvek a bez jeho cľalšieho súhlasu postúpi ť  alebo previesi' ktoréko ľ vek z Veritel'ových 
práv (vrátane ktorejko ľvek z jeho poh ľadávok) vyp ľývajúce zo zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ň ou súvisiaceho a kedykol'vek previes ť  
ktorúko ľvek povinnos ť , ktorá mu vyplýva zo zmluvy o úvore alebo z dokumentu s ň ou súvísiaceho, na inú osobu. 

DIžník výslovne súhlasi s tým, že Verite ľ  môže kedyka ľvek a bez d'aršieho súhlasu Di2níka použi ť  ktorékol'vek z Veritel'ových práv (vrátane 
ktorejkol'vek z jeho poh ľadávok) vyplývajúcich zo zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiaceho ako zabezpe čenie záväzku Veritel'a. 
DIžník d'alej výslovne súhlasí s každou zmenou v osobe cprávnenej zo zmiuvy o úvere alebo z dokumentu s ň ou súvisiaceho, ku ktorej by 
došlo v dôsledku uplatrtenia práv z takéhoto zabezpe č enia. 

Zmena v osobe Veríte ľa atebo nadobudnutie ktoréhoko ľvek práva aiebo povinnosti zo zmluvy o avere alebo z dokumentu s ň ou 
súvisiaceho bude voč i Dlžníkovi úč inná momentom doru čenia oznámenia o tejto zmene DIžníkovi Veritel'om alebo momentom preukázania 
takej zmeny Dlžníkovi inou osobou, podl'a toho, ktorý moment nastane skôr. Zmena v osobe Veritel'a ani nadobudnutíe ktoréhokorvek 
práva afebo povinnosti zo zmluvy o úvere atebo z dokumentu s ňou súvisiaceho od Veritel'a, ku ktorej cii5jde v súlade s vyššie uvedeným 
nevyžaduje uzavretie žiadneho dodatku k žiadnemu dokumentu. 

14. Doruč ovanie a spôsob komunikácie 

Akáko ľvek Korešpondencia musí byt' realizovaná v písomnej (nie audio) podobe, za ktorú je považovaná ktorákol'vek z nasledovných troch 
foriem vyhotovenia Korešponciencie, jej podpisovania a spôsobov jej doru čenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak: 

(a) alebo ako Lístinný dokument, pri čom Listinný dokument sa bude povežova ť  za doru čený (1) v de ň  doruč enia zásielky, ak bola 
zásielka doru čená osobne alebo kuriérnou službou, alebo (2) v de ň  doru č enia zásielky, najneskôr však o 10:00 hod. tretí Pracovný 
de ň  nasledujúci po dni podania zásielky, ak bola zásielka poslaná poštou, a to na adresu s ŕ dla alebo miesta podnikania príslušnej 
zmluvnej strany uvedonú v zahlavi zmluvy o úvere, alebo iné adresy, ktoré si zmluvné strany navzájom oznámia podl'a tohto č lánku; 
pričom pre úč ely Listinného dokumentu sa za osoby oprávnené kona ť  a podpisovať  za Dlžníka dokument Korešpondoncie - 
považujú aj osoby uvedené v zmtuve o úvere (príloha Špecifické podmienky č lánok Oprávnené osoby); 

(b) alebo ako Elektronický dokurnent vyhotovený a doru č ovaný len elektronicky, pri využívani siužby Nonstop banking, podpisovaný 
výhradne Bezpe čnostným prvkom, ak spc5sob podpisovania Bezpe č nostným prvkom Veritel' požaduje; 

(c) alebo ako Elektronický dokurnent vyhotovený a doru č ovaný len elektronicky, v prostredí a prostredn ŕ ctvom služby Biznis zóna, za 
dortodnutých podmienok, podpisovaný výhradne Kvalifikovaným elektronickým podpisom, pokial' za DIznara konajú a podpisujú 
osoby oprávnené touto elektronickou formou za DIžníka kona ť  a podpisova ť  (tzv. Použ ľvatelia pre Biznis zonu). 
Zaradenie osoby do zoznamu Použlvate ľov v službe Biznis zóna, anl uvedenie takejto osoby v prilohe Špecifické podmienky v 
č lánku Oprávnené osoby nie je považované za spinomocnenie podoísa ťň izavrieť  za Dlžníka — ani zmluvu o úvere ani jej 
dodatkyĺzmeny. Verite ľ  je oprávnený, níe však povinný, uzna ť  za Elektronický dokument doru čovaný v rámci služby Biznis zóna aj 
taký Elektronický dokument, ktorý za Dlintka nie je podpisaný Kvalifikovaným elektronickym podpisom. 

(d) Pokial' služba Nonstop banking alebo siužba Biznis zóna alebo aj iná obdobná služba, ktorá ju nahradí - prestane by ť  
z akychko ľ vek dôvodov — D ťžníkovi poskytovaná, zmluvné strany doru č ujú a komunikujú prostredrtíctvom Listinných dokumentov 
popísaných pod písm. (a) vyššie. 

(o) 	Bez oh ľadu na vyššie uvedené, zmluvné strany sa dohodli, že dokumenty Odkladacích podmienok Dižník doru č uje, prípadne 
zabezpe č uje ich doruč enie Verite ľovi inou tre ťou osobou - ako Listinné dokumenty, pokial' Verítel' nebude výslovne súhlasi ť  inak. 

(f)  Pokial' je medzi zmluvnými stranami pre niektoré presne ur č ené dokumenty, oznámenia, žíadostl alebo ínú korešpondenciu 
spč ■sob doru čenía e-mailom výslovne dohodnutý (napr. dokumenty podl'a bodu 8.1 tejto pr ŕ lohy), potom plat ŕ , že sa takýto 
dokument, oznámenie, žiados ť  alebo iná formáina korešpondencia považujú za dorU čené v de ň  odostania e-mai ľ u, ak bol e-mail 
odoslaný na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany do 16:00 v ktorýko ľvek Pracovný de ň , v ostatných prípadoch sa považuje e-
mail za doru čeny až v Pracovný de ň  najbližšie nasledujúci po dni •odoslanía e-maílu, to všetko vždy len za predpokladu, že 
príjerrica e-mailovej správy potvrdil prijatie e-mailovej správy odoslanim potvrdzujúcej e-mailovej správy cdosielaterovi e-mailovej 
správy. Zmluvné strany si posielajú v dohodnutých príparloch e-mail rta e-mailovú adresu uvedenú v zmluve o úvere alebo 
v súvisiacorn dokumente, prIpadne na e-mailovú adresu uvedenú v oznámení o adrese (o zmene adresy) príslušnej zmluvnej 
strany, ktoré je doru č ené druhej zmluvnej strane. 

(0) Pri komunikácii medzi Veritel'om a trefou osobou (najmä Ru č itel'om), je vždy len so súhfasom zú častnených strán, možné pri 
dohodnutých dokumentoch ich vyhotovenie, podpisovanie Kvalifikovanym elektronickým podpisom a ich vzájomne doru č ovanie - 
za primerane obdobných podmienok ako sú uvedené pre Elektronický dokument podl'a bodu pod písm. (c) vyššie, a to aj mirro 
služby Biznis zona, pokial' sú pre takýto spôsob komunikácie vytvorené technicke a iné nevyhnutné predpoklady. 

(h) Pokia ľ  je medzi zmluvnými stranami pre niektoré dokumenty, oznámenia, žiadosti alebo inú korešpondenciu spôsob doru čenia e-
mailom výslovne dohodnutý, potom plati, že sa takýto dokument, oznámenie, žiadost' alebo iná forfrátna korešpondencia považujú 
za doruč ené v de ň  odoslania e-maitu, ak bol e-mail odoslaný na emailovú adresu druhej zmluvnej strany do 16:00 v ktorýkol'vek 
Pracovný de ň , v ostatných prípadoch sa považuje e-mail za doru čený až v Pracovný de ň  najb ĺ ižšie nasledujúci po dni odoslanla 
e-mailu, to všetko vždy len za predpokladu, že prljemca emailovej správy potvrdil prijatie emallovej správy odoslaním potvrdzujúcej 
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emailovej správy odosielate ľovi ema ĺ lovej správy. Zmluvné strany si posielajú v dohodnutých pripadoch e-mail na e-mailovú adresu 
uvedenú v zmluve o úvere alebo v súvisiacom dokurnente, prípadne na e-mailovú adresu uvedenú v oznámení o adrese (o zmene 
adresy) príslušnej zmluvnej strany, ktoré je doru č ené druhej zmluvnej strane. 

15. Bankové ta ĺ omstvo a mičanlivosť  

Verite ľ  je viazaný ustanoveniami právnych predpisov zabezpe čujúcich ochranu bankového tajomstva a oprávnený využi ť  každú výnimku 
poskytnutú týmito predpismi. Dizník dáva Verite ľovi výslovný súhlas s poskytnutim inforrnácif tvoriacich predmet bankováho tajomstva, 
ktoré sa ho týkajú (vrétane kópie zmluvy o úvere a každého s ň ou súvisiacích dokumentov): 

(a) odborným poradcom Veritel'a (vrátane právnych, ú čtovných, da ň ových a iných poradcov), ktorí sú bu ď  viazaní všeobecnou 
profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa vo č i Veritel'ovi zaviazali povinnosť ou ml č anlivosti; 

(b) pre účely akéhoko ĺ'vek súdneho, rozhodcovskáho, správneho alebo iného konania, ktorého je Veritel' ú č astníkom; 
(c) osobe, ktorá sa na základe rokovania alebo inej komunikácie s Veritel'om m číže stat oprávnenou alebo povinnou zo zmluvy o úvere 

alebo s ň ou súvisiaceho dokumentu, ak sa takáto osoba vo č i Veriterovi zaviazala povinnos ťou mič anlivosti; 
(d) osobe, s ktorou Veritel' rokuje o uzatvorení zmluvy o zabezpe č ovacom prevode akéhoko ľvek práva Veribl'a zo zmluvy o úvere alebo zo 

súvisiaceho dokumentu, alebo s ktorou Verite ľ  rokuje o zabezpe č en ĺ  postúpením akejkol'vek poh ľadávky Verilel'a, ktorá vyplýva zo 
zmluvy o úvere alebo zo súvisiaceho dokumentu, alebo osobe, s ktorou Veriter takú zmluvu (alebo iné podobné dojednanie) už 
uzatvoril; 

(e) osobe, s ktorou Verite ľ  rokuje o uzatvoren ĺ  zmluvy o postúpení pohl'adávky zo zmluvy o úvere alebo zo súvisiaceho dokumentu, abb 
postupníkovi, na ktorého Veritel' takúto pohl'adávku už prevíedol; 

(f) osobe, ktorá pre Veritel'a spracúva dáta, ako aj subjektu, ktorý je uvedený na webovom sídle Veritel'a v zozname sprostredkoVate ľov, 
ak sa takáto osoba vo č i Veritel'ovi zaviazala povinnos ťou ml č anlivosti; 

(g) Veritel'ovej Ovládanej osobe, Verite ľovej Ovfaclaiúcej osobe, osobe, vo vz ťahu ku ktorej mä Veritefova Ovladalúca osoba postaveni 
Oviadanej osoby alebo podobné postavenie a osobe, v ktorej má Veritel'ova Ovládajúca osoba postavenie Ovladajúcej osoby aleb 
podobné postavenie ; 

(h) pre účely zverejnenia zmluvy o úvere a s ň ou súvisiacich dokumentov v Obchodnom vestniku podl'a § 5a ods.(6) Zákona o slobod 
informácif v prípade, ak podb cit. zákona ide o povinne zverej ň ovaná zmluvy; 

(i) ak je poskytnutie inforrnácie vyžadované od Verite ľa právnymi predpismi alebo je nevyhnutné na pinenie zmluvy o úvere. 

DIžník sa zavšzuje zachova ť  mič anlivosť  o všetkych skutoč nostiach súvisiacich s uzavretím zmluvy o úvere a s ň ou súvisiacic 
dokumentov s výnimkou nasledujúcich pripadov: 
(a) ak je poskytnutie inforrnácie vyžadované od Dizníko právnymi predpismi; 
(b) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom Dlžníka (vratane právnych, ú č tovných, da ň ových a iných poradcov), ktorí sú bu 

viazaní všeobecnou profesionálnou povínnos ťou ml č anlivosti alebo ak sa vo č i Dižnikovi zaviazali povinnosťou mi č anlivosti; 
(c) pre ú č ely akéhokol'vek súdneho, rozhodcovskeho, správneho alebo tného konania, ktorého je Dižn ĺk úč astnikom; a 
(d) ak je informácia poskytnutá s predchádzajúcim p ĺsomným súhlasom Veritel'a. 

Osobné údab osiab konajúcich prí uzavretí zmluvy o úvere môžu byt' z clávodu riadenia rizik konsolidovaného celku spolo č ne so zmluvno 
dokumentáciou poskytnuté iným subjektom v rámci skupiny/konsolidovaného celku ISP Group. Viac informáci ĺ  o spracúvani osobnýc 
údajov na www.vub.sk . 

16. Zapo č ítanie z Bežného ú č tu vedeného u Vente ľa  

(a) Dlžnik výslovne súhlasí s tým, že Veritel' môže kedyko ľvek zapo č ítať  svoju splatnú pohradávku alebo jej časť , ktorú má vo č i Dižnfko 
na základe zmluvy o úvere alebo dokumentu s ň ou súvisiaceho proti akejko ľvek poh ľadávke, ktorú rnä Dižník vo č i Verite ľovj (vrátan 
pohl'adávky z akéhokol'vek ú č tu vedeneho Veriterom), bez ohl'adu na to, č i je täto pohradávka Diznika vo č i Verite ľovi v č as 
započ ítania splatná alebo nie. Ak sú zapo čĺ tavané poh ľadávky určené v rôznych menách, Verite ľ  je oprávnený pre ú č ely zapo čĺ tan ĺ  
prepo č ita ť  č iastku ktorejkol'vek pohradávky do meny druhej pohl'adávky, pri č om použije výmenný kurz devíza-nákup (v prípade ak j 
menou úveru euro) alebo výmenný kurz devíza-predaj (v prípade ak je menou úveru mena inä ako euro), ktorý v čase prepo č ítani 
bežne použiva pri svojich menových obchodoch s tými istými menami. V pripade zapo č itania medzi pohl'adávkami v rôznych menách 
obach odlišných od euro, použije Veritel' prepo čet cez menu euro výmenným korzom devíza nákup a následne výmenný kurz devíz 
predaj, ktory v č ase prepo čľ tania bežne používa pri svojich menových obchodoch s tými istými menami. 

(b) V prípade, že Dižník má vedený Bežný ú čet u Veritel'a, Dián ĺk na tomto svojorn Bežnom ú č te (pokiaf sa s Veritel'om nedohodn 
výslovne na inom svojom ú č te) v č ase splatnosti akejko ľvek č iastky istiny, odplaty, úroku alebo iného príslušenstva podl'a zmluv 
o úvere, zabezpe č í dostatok pe ň ažnych prostriedkov na to, aby Vorite ľ  mohol vykona ť  zapo č ítanie, a v takomto prípade Venter 
zapo č ítan ĺ e vykoná, pri č om ak deň  splatnosti akejkorvek čĺ astky nie je Pracovným d ň om, Veritel' vykoná ú č tovnú operáciu zapo č ítania 
až v najbližšie nasledujúci Pracovný de ň  (v prípade termínoVaného alebo revolvingového úveru) prípadne v najbližšie predchädzajúci 
Pracovný de ň  (v pripade kontokorentného úveru), vždy však s valutou dfia splatnosti; tým nie je dotknuté právo Verite ľ a domáha ť  sa 
zaplatenia dižnej č iastky akymko ľ vek iným spôsobom. 

(c) V pripade, ak v dobe kedykol'vek po č núc driorn splatnosti akejko ľvek č iastky úroku, odplaty, alebo íného príslušenstva, súvisiacej 
s peň ažnými prostriedkami poskytnutýmí ako kontokorentny úver, alebo akejko ľvek č iastky, ktorú je Veriter oprávnený ú č tova ť  na 
ť archu Bežného ú č tu vedeného u Verite ľa na základe akejkol'vek inej dohody medzi Veríterom a DIžníkom, nebude na Bežnom O č tE 
vedenom u Veritera dostatok pe ň ažných prostriedkov na to, aby Veriter mohol vykona ť  zapo č itanie, Dlžnik dáva týmto Veritel'oví pokyn 
aby Veritel' lakúto splatnú a nezaplatenú č iastku zau č tova ĺ  na ť archu Bežného ú č tu vedeného u Veritera, a to aj v pdpade, ak by pc 
zaúč tovaní č iastka záporného zostatku na Bežnom ú č te prevýšila limit ceacovej výšky kontokorentného úveru pre prislušné obdobk 
stanovené v zmluve o úvere. Ak je takáto splatná a nezapiatená č iastka určená v inej mene ako je mena, v ktorej je vedený Bežný 
účet, Vente ľ  je pre U čely zaú č tovana podl'a predchácizajúcej vety oprávnený vykona ť  prepoč itanie podl'a odseku (a) vyššie. 
odstránenie akychkol'vek pochybnost ĺ , Dižn ĺk výslovne súhlasí s tým, že zaú č tovanie akejko ľvek splatnej a nezaplatenej č iastky 
Bežný ú čet podb tohto oelseku je (i) v rozsahu limitu celkovej výšky kontokorentného úvoru pre príslušné obdobje stanovené v zmluvc 
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o úvere poskytnut ĺm pe ň ažných prostriedkov podra zmluvy o úvere, a (ii) v rozsahu, v akom zaú č lovaná č iastka prevyšuje tento limit, 
nepovaleným preč erpaním na Be'žnom ťr č te vedenom u Verite ľa. 

17. SEPA inkaso z Bežného ú č tu vedeného v inei banke a iné platbv Drán ĺka na Clverový ú č et 

( a ) 

	

	V prípade, že Dížník nemá vedeny Božný ú č et u Veritel'a, zaväzuje sa Dižník ma ť  vedený Bežný ú čet v inej banke, za 
súč asného spinenia všelkych nasledovných podmienok: 
(i) Bežný ú čet DIžnika vedený v inej banke je vedený v takoj banke, ktorá je aktívnym priamym ú č astn ŕ kom 

medzibankového platobného styku v rámci SEPA (Single Euro Payments Area) priestoru; 
(ii) Olžnik dal - a nezrušii — Mandát na inkaso v SEPA zo svojho Bežného ú č tu v inej banke, v prospech Veritel'a, bez 

obmedzenia výšky inkasovanej sumy, s typom platby opakujúca sa platba, a spinil všetky ostatné podmienky potrebné 
na to, aby Veritel' mohol vykona ť  SEPA inkaso pod ľa tohto č lánku 17. V pripade neskoršej zmeny (neaktuálnosti) 
ktoréhokoľ vek z údajov uvedených v Mandáte na inkaso v SEPA, je Dížnik povinný bezodkladne dat' nový Mandát na 
inkaso v SEPA s aktuálnymi údajrni (napr. v pdpade zmeny referencie Mandátu, zmeny icíontifikátora Verite ľa ako 
príjemcu inkasa, v prípade zmeny č ísla Ĺič tu DIžníka, ktorého sa Mandát týka a pod.); 
Bežný ú č et v inej banke je vedený v mene EUR. 

(b) Ak DIžník chce pre a č ely tejto zmluvy o úvere'zamoni ť  Bežný ú č et v inej banke za iný Bežný ú čet vedený v inej banke, je 
oprávnený tak urobiť  oznárnením doru čeným Veritel'ovi aspo ň  10 pracovných dní vopred, pri čom sa zaväzuje zabezpe č i ť  aj 
na aktuálnom zmenenom Bežnom ú č te spinenie všetkých podmienok uvedených v tomto č lánku písm. (a) vyššie, 

(c) DIžnik sa zaväzuje rnat' na svojom Bežnom ú č te v inej banke dostatok pe ň ažných prostriedkov na to, aby Veritel' mohoi 
vykona ť  SEPA inkaso (I) za ú č elom splatenia akejkol'vek č iastky úroku, úroku z omeškania, odpraty za rozervovanie 
neposkytnutých pe ň ažných prostriedkov, odplaty za zaslanie každej upomienky o nezaplatení dlžnej č iastky, (ii) za ú če/om 
vrátenia poskytnutých pe ň ažných prostriedkov (ptatby istiny), (iii) za ú č elom splatenia odplaty za vedenie úverového ú č tu 
podl'a zmluvy o úvere, (ív) ako aj za l'r č elom zaplatenia poistného za poistenie schopnosti splácat' úver spojené s rizikami 
k ľúčovej osoby, pod ľa zmluvy o úvere, ak bolo poistenie dojednané, Ak Dižník tento závázok spinil, Veritel' vykoná SEPA 
inkaso za ú č elom zaplatenia platieb uvedených v predchádzajúcej vete, tým však nie je dotknuté právo Veritera domáhaf sa 
zapJatenia dlžnej č iastky akýmko ľvek iným spésobom. Veríte ď  a Dfžnik súhlasia s tým, že pokial' sa až po tom, ako Veritel' ku 
koncu mesiaca vyšle pravidelnú požiadavku na SEPA inkaso konkrétrtoj sumy úrokov (úrokov z omeškania/ odpiaty za 
rezervovanie neposkytnutých pe ň ažnych prostriedkov), zmeni výška úrokovej sadzby alebo sumy diznej istíny (ako údajov 
rozhodných pre výpo čet úrokov/ úrokov z omeškania/ odplaty za rezervovanie neposkytnutých pe ň ažných prostriedkov), 
prípadné nezrovnalosti (vzniknuté vzh ľadom na nevyhnutný č asový odstup medzi za č iatkom a ukon č ením úkonu SEPA 
inkasa pri konkréinej platbe), Veritel' vysporiada pri najbližšej spiátko úrokov/úrokov z omeškania/odplaty za rezervovanie 
neposkytnutých pe ň ažných prostriedkov. 
V prípade ak pe ň ažné prostriedky podl'a zmluvy o úvore budú prvýkrát poskytnuté koncom kalendárneho mesiaca, Veriter je 
oprávneny inkasova ť  prvú platbu úroku/odplaty za rezervovanie neposkytnutých pe ň , prostriedkov) SEPA inkasom, 
prípadne aj na konci najbližšie nasiedujúneho katendárneho mesiaca. 

(d) 

	

	Ostatné pe ň ažné záväzky Dlžnika zo zmluvy o úvere sa DIžník zaväzuje plati ť  v prospech Ĺ iveroveho ú č tu s nasledovnou 
identifikáciou platby takto 
(i) odpratu za dojednanie záväzku (uzavretie zmluvy o úvore)Ipoplatok za poskytnutie úveru 	s odporú č aným 

označ ením platby konštantným symbolom 0858; 
(ii) odplatu za poskytnutie konsolida čného úveru v rámct reštrukturalizácie (z podnetu Dižnílta) 	s ociporú č aným 

ozna čenim platby konštantným symbolom 0858; 
(iii) všetky ostatné odplaty (napr. odplatu za navýšente objemu ťiveru, odplatu za prolongáciu splátky úveru z podnetu 

klienta, odplatu za pred č asné splatenie termínovaného l'areru alebo jeho č asti, odplatu za skrátenie kone č nej 
splatnosti revolvingového úveru dodatkom k zmluve, odplatu za zmenu/dopinente zmluvy o úvere z podnetu klienta 
dodatkom, odplatu za zmeny v dokumentoch súvisiacich so zmluvou o úvere — s odporú č aným ozna čením platby 
konštantným symbolom 0898, 

(e) Ak je akáko ľvek platba súvisiaca so zmiuvou o úvere vykonaná platbou z banky v niektorej z krajín zapojenej do SEPA, je 
Dlžnik povinný uviest' variabilný symbol platby (c ľalej aj VS) a špecifIcky symbol platby (d'alej aj SS) do pol'a „Referencia 
platitera/Originator's Referenee", v štruktúre "NS[N10j/SS[N10]", pri č om N10 znamená č iseíný údaj s desiatirni znakmi. V 
prípade, ak táto banka nesprístupni pole „Referencia platiteralOrigínator's Reference", je DIžnik povinný yypírli ť  VS a SS v 
poli " Reforencia prljemcu ĺ Remittance infon-nation". Ak DI ŕžnik nebude identifíkovat' platbu uvedeným spôsobom, platbu 
Verite ľ  vráti vo výške zníženej o poplatky tejto banky. V pripade platieb vykonávanych z banky z krajlny nezapojenej do 
SEPA, je Dižnílt povinný uviesf VS a SS ako „Referenciu príjemcu/Remittance information' v štruktúre 
("NS[N10]/SS[N10]"), pri č om N10 znamená č fselný údaj s desiatimi znakmi. 

(f)  Ak je akáko ľvok piatba súvisiaca so zmluvou o úvere vykonaná platbou z banky v niektorej z krajín zapojenej do SEPA, 
Veritel' odporú č a, aby Dížnik uvádzal konštantný symbol (d'alej aj KS) v poli ,,Referencia platitera/Originator's Reference", 
v odporú č anej štruktúre (napríklad "/KS[N4]"), pri čom N4 znamená č íselný údaj so štyrmi znakmi. V prípade, ak täto banka 
nesprístupní pre DIžnika pole „Referencia platíte ľa/Originator's Reference", Veriter odporú ča vypinif KS v poli " Referencia 
prijemett/Remiltance information". V prípacie platieb vykonávaných z krajirt nezapojených do SEPA, Verite ľ . odporú č a 
uvádza ť  KS ako „Referenciu príjemcu/Remittance information" v štruktúre (napríklad "/KS[N4]"), pri č om N4 znamená č iseiný 
údaj so štyrmi znakmi. 

18. Oddeliternos ť  ustanoven ĺ  a d'afé ĺ e ubezpe čenia 

Jednotlivé ustanovenia zmluvy o úvere a každého dokumentu s ň ou súvis ŕ aceho sú vyrnahaterné nezávisle oci seba a neplatnos ť  
ktorehoko ľ vek z nioh nebude ma ť  žiaden vpiyv na platnos ť  ostatných ustanoverd, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu d čležitosti povahy 
alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanavenie nem č že byť  oddelené od ostatných 
príslušných ustanovení. 
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V prípade, že niektoré z uvedených ustanoven1 bude neplatné, pri č om jeho neptatnos ť  bude spósobená niektorou jeho č asťou, bude dané 
ustanovenie plati ť  tak, ako keby bola predmetná časť  vyoustená a Veritel' aj DIžník sa zaväzujú zabezpe č rť  uskutočnenie všetkých krokov 
potrebných za týrn ú čelom, aby boli v dotknutom ustanoveni urobené také zmeny, aby bolo dotknuté ustanovenie platné a aby malo č o 
najviac podobné ú č inky ako pčryoulne znenie dotknutého ustanovenia, 

DIzník potvrdzuje Verite ľovi a Verite ľ  potvrdzuje DIžnikovi, že uzavrel zmluvu o úvere a každý s ň ou súvisiaci dokument s piným 
pochopením jeho podmienok a že druhá zmluvná strana v rámc1rokovaní o zmluve o úvere ani iného s ň ou súvisiaceho dokumentu ani pri 
jeho uzavretí neprevzala na seba žiaden záväzok vo č i druhej zmluvnej strane, ktorý by nebol výslovne uvedený v zmluve o úvere alebo 
ktorý by nevyplýval zo zákona. 

V prípade, že zmluva o úvere je v zmysle Zákona o slobode informácif č . 211/2000 Z.z, v znení neskorsích predpisov povinne 
zverej ň ovanou zmluvou, je DIžnik uzrozumený s 1ýrn, že v súlade s ustanovením § 47a Ob č ianskeho zákonn ľ ka rnóže takáto zmluva 
nadobudnú ť  úč innosť  najskč ir v de ň  nasledujúci po dni jej zverejnenia, a to bez ohfaciu na spinenle odkladacích podmienok a aj keci sa 
zmluvné strany dohodli inak. Nadobudnutie ú č innosti pod ť a predchácizajúcej vety sa týka aj dodatku k zmluve o úvero. 

DIžník bene na vedomie asuhlasí s tým, že Vente ľ  si vyhradzuje právo odmietnu ť  vykonanie akéhokol'vek úkonu, pokynu, práva alebel 
povinnosti na základe alebo v súvislosti s akýmko ľvek Finanč ným dokumentom, ak zistí alebo nadobudne podozrenie, že daný úkon 
pokyn, právo alebo povinnos ť  má akýkoh/ek priamy alebo nopriamy súvis so Sankciou alebo Sankcionovanou osobou; alebo vykonani 
daného úkonu, pokynu, práva alebo povinnosti by bolo v rozpore s internou politikou Verite ľa alebo ju Voritel' vyhodnotí ako rizikovú 
hl'adiska možného ohrozenia záujmu na ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej č innosti, na ochrane pred da ň ovými únikmi, n 
udržaní alebo obnoveni medzinárodného mieru a bezpe č nosti, na ochrane základných fuctských práv a dobrých mravov alebo na boji pr.  
terorizmu. 

19. Uzavretie zmluvv o úvere, lei zmenv a zmenv Všeobecných ohchodných podmienok pre úverv  

Za riadne uzavretú sa zmluva o úvere, ate aj jej prípadné neskoršie zmeny a dodatky - považujú len vtedy, ak boli za Dlžnika podpísan 
osobou/osobami riadne opravnenymi kona ť  za Dlžnika (najmä napr. konatel', prokurista), a to bez oh ľadu na to, č i bola zmluva o úvere/j 
zmeny a dodatky - vytvorená a doru čovaná: (a) ako Elektronicky dokument pod ťa č lánku 14 písm. (c) vyššie tejto prilohy Všeobecn 
obchodné podmienky pre úvery, alebo (b) ako Elektronický dokument podl'a č lánku 14 písm. (b) vyššie tejto prílohy Všeobecné obchodn 
podmienky pre úvery, alebo (c) ako Listinný dokument, pod ľa č lánku 14. písm. (a) tejto prflohy Všeobecné obchodné podmienky pre úve 
Zmeny a dopInky zmluvy o úvere môžu by ť  uskuto č nené len formou písomného (nie audio) dodatku. 

K uzatváraniu zmluvy o úvere, prípadne jej dodatkov cez Prostriedky dia ľ kovej komunikácie dochádza len za predpokladu, že DIžnik s tý 
súhlasí. Podmienkou uzatvárania zmluvy o livere, vrátenie jej ctodatkov Prostrtedkami dia ľkovej komunikácie je mat' zriadenú službu Biznt 
zona/Nonstop banking a ma ť  pridelené Bezpeč nostné prvky. Zrušenim služieb Biznis zóna a Nonstop banking zo strany DIžníka ale.  
Veritel'a, nie je dotknutá platnos ť  ani úč innosť  záväzkových vz ťahov, ktoré už takýmto spôsobom platne vznikli. 
Ak nie je dohodnuté medzi Verite ľom a Dtzníkom inak, zmeny Všeobecnych obchodných podmienok pre úvery sa vz ť ahujú len na zrntu 
o čivere uzavreté po dni ú č innosti prislušnej zmeny. 

20. Rozhodné právo a možnos ť  mimosúdneho riešenia sporov 

Zmluva o úvere sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky s tým, že Veritel' a DIžník sa dohodli, že poufitie akéhoko ľve 
ustanovenia ktoréhoko ľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výsiovrte vylú'éené v rozsahu, v ktorom 
jeho použitie mohlo menit' ( č i už lipine alebo č lastoč ne) význam, č ič el alebo interpretáciu ktoréhokol'vek ustanovenia zmluvy o uver 
Okrem toho sa Veríte ľ  a Dížnik dohodli, že ustanovenia § 361, § 500, § 503 ods.3, § 506 a § 507 Obchodného zákonnka sa na zmlu 
o úvere nepoužijú. Pre odstránenie pochybnostl, Verite ľ  má zachované všetký c ľatšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov. 

Akýko ľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý zo zmluvy o úvere alebo v súvislosti s ň ou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jš 
existencie, platností alebo ukon č enia) je možné rieši ť  aj v rozhodcovskom Wonani alebo iným mimosúdnym riešením sporov, pokial' 
zmluvné strany tak výslovne dohodnú, to všetko v súlade s osobitnými predpismi, upravujúcimi rozhodcovské riešenie sporov alebo tní 
mimosúdne riešenie takýchto sporov - napr. zákon 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani v znent neskorš ĺch predpisov, zákon 1 
420/2004 Z. z. o mediácii a o dopinení niektorých zákonov v znení neskorš ĺch predpisov. 
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Zmluva o tomMiovanom úvore č . 20/2023/UZ 

Príloha 

Odkladacie podnaienky 

Držnik 

1. Výpis z uznesenia mestskébo zastupite ľstva so stanoviskom, Ictorým sa potvrdzuje dodržanie 
podrnienok pre prijatie návratnýeb zdrojov financovanía Dlžníkom pod ľ a príslušných ustanovení § 17 
zákona č . 583/2004 Z.z. v znení neskoršich predpisov, vo .fo ŕrne a s obsabom akceptovate ľnými pre 
Verite ľ a. 

2. Písomné potvrdenie DIžnítca alebo Úradu vlády Siovenskej republiky o zverejnení tejto zmluvy o ávere 
v súlatie so zákonom č íslo 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo forme a s obsahom 
akceptoyate ľ nými pre Verite ľ a. 

3. Osvedč enie miestnej volebnej komisic o zvolení do funkcie primátora mesta. 

4. Výpis z uznesenia mestského zastupite ľ stva o zložení s ľubu primátora. 

5. Výpis z uznesenía mestskélto zastupite ľ stva, na ktorom bolo rozhodnuté o prijatí áveru v konkrétnej 
výške a na konkrétny ú č el, vo .fonne a s ohsahom ak.ceptovate ľnými pre Veriteľ a. 

6. Zmitiva o NFP, vratane dodatkov k nej, uzavretá medzi D1žníkom a Poskytovate ľom, riadne podpísaná 
jej zmluynýtui stranami, vo forme a s obsabom akceptovate ľnymi pre Veritcľ a. 

7. Zmluva o dielo, vrátane dodatkov k nej, uzavretá medzi Dlžrifkom ako objednávate ľom a treťou 
osobou ako zhotovite ľom diela "Rekonštrukeia objektu Koniare ň  - Holi č sky zárnok" v sávislosti s 
realizáciou Projektu, riadne podpisaná jej zmluvnými stranami, vo .forme a s obsahom 
akeeptovate ľ nými pre Veríteľ a. 
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Žiadosť  podl'a Zmluvy o ňvere č . Zmluva o termInovanom úvere č . 20/2023/UZ 

Od Driníka: 

IČO Dlžnílta: 

Požadovaný Deň  poskytnutia: 

č íslo ňverového ú č tu 

Žiadost' o poskytnutie peňalnych prostriedkov 
určená Veriteľovi: Všeóbecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, I Č O: 31 320 155 

Ako Držn& týmto žiadam o poskylnutie pe ň ažných prostriedkov na základe Znaluvy o úvere za nasledujúcich podmienok: 

Pon 
 

Č íslo 
 Pozadovaná suma 

Prevodom v prospech úč tu prtjeructí: 

Variabilny symbol 
prevodu 

(č isio faktip,  max. 10 
''  

znakov) 

, 	,..,. 	,....., 
'11'.»Y symbol 

(tnas 4 znaky) 

špecifieky symbol 
(max 10 znak0v )  

Individuálňy kurz 
(vYPIllíbanka)  

1né ndaje nepovirtné) 

Mena č íslo úč tu príjemeu 
(uviesť  vždy v tvare JBAN) 

Názov Príjemell 
(uwesť  v pripacie SEPA- 

Europrevodu v mene EUR 
minto SR max. 30 znakov) 

Popis na výpise 
z nveroveho uč tu DlIntka 

- (text max. 40-znakov) 

Popis na yýpise z 
tíčut prgerocu platby 

. 40 	akov) (text max 	zn 

2 
3 - 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Spolu 	 0,00 	 len v pripade jednej meny 

Vyhlasujem, že: 
(a) každá podmienka vyžadovaná Zmluvou o úvere na predloženie tejto žiadosti je spinená, 
(b) všetky vyhlásenia Dlžníka pod ľ a Zmluvy o úvere a podľa všetkých ostatných dokumentov súvisiacich s ňou alebo Dlžníkom predložených sú správne a pravdivé, a 
(c) nenastal ani nepretrváva Prípad porušenia zmluvy. 

Táto žiadosť  je neodvolate ľná. 



Dátum: 
	 Dáturn: 

Názov/obchodné meno Dlžníka: 
	

Názov/obehodne meno Dlžnika: 
v zastúpení: 	 v zastúpení: 

(meno a priervisko, funkcia, podpis) 
	

meno a priervisko, funkcia, podpis) 

Dáturn prevzatia Žiadosti: 
a. s.: 

v zastúpern: 

meno a priervisko, funkcia, podpis) 
	

voe je denem sk4iny INTE,54 SANDIOLO 

Túto čast' vypIni 	a. s. 
Tlač ivo sa zasiela kryptovanou poštou s digitálnym podpisom do príslušnej schránky M1DDLE OFFICE. Zamestnanec CORPORATE zaslaním tlač iva potvrdzuje, že boli spinené pochnienky pre čerpanie úveru a že je dodržaná ú čelovosť  
čerpania úveru. 

Vypracoval/Dátum: 
(meno a prier,visko ramestnanca CORPORATE) 	 Dátum 

KontrolovallDátum: 

(meno a priervisko ramestnanca CORPORATE oprá-vneného podpisova ť  za organizačný ťavar na 1. mieste) 	 Dátum 

Za Middle Office: 
Tlač ivo sa zasiela kryptovanou poštou s digitálnym podpisom do schránky oddelenia BO ÚTIERY •  "Fireniné pobo č ky - správa a čerpanie komerčných nverov" / „LA- správa a čerpanie komerč ných úverov". Zamestnanec M1DDLE 
OFFICE zaslaním tlač iva potvrdzuje, že bola vykonaná kontrola odidadacích podmienok. 

Za Back office úverov: 
Do systému zadallDátum: 

(meno, prtezvisko, dátian a podpis zamestnanca BO ÚVERY) 

V systéme zverifikovaliDátunt: 
(meno, priezvisko, ciátum a podpis zamestnanca BO UVERY) 

Poznárnka: Podklaci 	algo doklad pre pracovidka Back Office ťiverov na zadávanie átdajov do príslušného systému banky 



Zmiuvfi o tennínovanom fivere č , 20/2023IUZ 

Prilloha 

Špecifické podndenky nveru 

1. POSKYTNUTIE PEŇAŽNÝCH PROST.RIEDKOV (č lánok 2 zmluvy o úvere) 

Verite ľ  a DIžnik sa dohodli, že za predpokladu spInenia všetkých podmienok uvedených v zmluve o 
(tvere budú peň ažné prostriedky poskytnuté nasledujúcim spôsobom: 

na viackrát v č iastkach uvedených v jednotlivých žiadostiach DIžnika o poskytnutie pe ňažných 
prostriedkov, ku. ktorej DIŽník zárove ň  prikladá daň ovo akceptovate ľny doklad (napr. faktúra) 
vybotovený v súvislostí s Projektom, preukazujúej nevylmutné nálclady Dlžníka, poukázanírn príslušnej 
č iastky: 
- v prospech ú č tov tretích osôb (dodávate ľ ov) aialebo 
- v prospech Bežné ►o úč tu Dlžníka ako refundácia nákladov uhradených DIžtrikom, to však za 
predpokladu, že .D1žník úhradu preukázal formou predložcnia Verite ľ om akceptovate ľ ného dokladu, 
tiw do celkovej výšky úveru. 

2. VRÁTENIE POSKYTNUTÝCH PEŇ AŽNÝCH PROSTRIEDKOV (č lánok 3 zmluvy o úverc) 

2.1 	Veriteľ  a Dlžník sa dohodli, že periažné prostriedky budú vrátené nasledujúcim spôsoborn: 

Veri.te ľ  a .D1žník sa dohodli, že poskytnuté peňažné prostriedky vráti Dlž.ník v dohodnutej mene naraz 
alebo v splátkach, vždy splátkou v takej výške a splatnou najneskór v piaty Pracovný de ň  po torn, ako 
bude suma alebo č asť  sumy NFP (nie však suma zálohy na NFP), pripísaná na ri č et Dlžníka vedeny v 
Slovenskej sporitel'ni, a. s., č Islo úč tu: SK14 0900 0000 0051 9141 1621, BIC: GIBASKBX (d'alej ako 
ĺreet na prijatic NFP). 

Bez oh ľadu na dojednanie podľa predchádzajúcej vety v prípade, že suma NFP nebude vo výšlce 
clostato č nej na splatenie úveru poskytnutého pod ľa tejto zmluvy o nvere pripisaná na Ú č et na prijatie 
NFP do 20.01.2025, Dlžník vráti všetky poskytnuté pe ň ažné prostriedky najneskôr d ň a 20.01.2025. 

2.2 V prípade, ak Dlžník nepožiada o poskytnutie pe ň ažných prostriedkov až do celkovej výšky -úvcru, bude 
posledná hore uvedená splátka znižená o č iastku takto neposkytnutých pe ň ažných prostriedkov. Ak bude 
č iastka takto neposkytnutých pe ň ažných prostriedkov vyššia než výška poslednej spláticy, buclú zuíženc aj 
d'alšie hore uvedené splátky, a to o výšku rozdielu medzi výškou č iastky takto neposkytnutých pe ňažnýcb 
prostriedkov a výškou posl.ednej spl.átky a v poradí od splátky s najneskoršou dobou splatnosti. 

3. ÚROK (č lánok 4 zmlu.vy o iávere) 

3.1 Verite ľ  a Dlžuík sa dohodli, že úroková sadzba pod ľ a č1ánku 4 zmluvy o úvere bude pohyblivá, 
vypoč ítaná Verite ľom pre k.aždé Úrokové obdobie ako sítč et sadzby FURIBOR pre toto ťIrokové obdobic 
a marže vo výške 0,5500 % p.a., pri č om. každé Úrok.ové obdobie má d ĺžku 6 mesiacov, 

3.2 DIžník týmto berie na vedomie, že aktuálta výška ro čnej percentuálnej úrokovej sadzby vypo č Itaná podľ a 
odseku 3.1 vyššie lcn d ň u odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. ku dňu 13.01.2023, je 3,3700 % 
p.a.. Pre odstránenie akýchko ľvek pochybností, výška ro čn.ej percentuálnej úrokovej sadzby uvedená v 
predchádzajúcej vete podlieha po č as trvania zmluvného vzfahu zmenám v súlade s podtnienkatni zmlutry 
o ávere a v závíslosti od zvoleneho typu úro č enia a druhu úrolcovej sadzby. 

4. ODPLATY (č lánok 11 Všeobecnýeb obehodných podmi.enok) . 

4.1 Verite ľ  a Dlžník sa dohodli, že k.aždú odplatu pod ľa č lánku 1 I Všeobeenych obehodných podmtenok pre 
óvery, ktorá je uvedená v nasledujúcej tab-u ľ ke, je DIžnik povinný zaplati ť  Veritel'ovi vo výške uvedenej 
v nasledujúcej tabu ľke, a to bez oh ľadu na to, akú výšku má taká odplata stanovenú (alebo bude mat' 
stanovenú v budenosti) v Cenníku Verite ľ a: 

Odplata 
	

Vyška odplaty 
Odplata za dojednanie záväzIat (uzatvorenie 	 200,00 EUR 
áverovej zmluvy)  
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Veriteľ  a DIznik sa dohodli, že Dlž'ník nie je povinný zaplati ť  Veritel'ovi nasledujúce odplaty uvedené v 
Cenníku Verite ľa: 

Odplata Výr ka odplaty 
Predč asné splatenie termínovanébo 	úveru 
alebo jeho časti 

3,0 % z pred č asne splatenej istiny úveru alebo jej 
č asti, min. 500,00 EUR 

Odplata za rezervovanie neposkytnutých 
periahlych prostriedkov (závázková provízia) 
revolvingswý a termínovaný úver 

min. 0,7 % p.a. zo stuny neposkytnutých periažných 
prostriedkov 

4.2 Verite ľ  a Dl ižatík sa dohodli, že ostatné odplaty pod ľa č lánku 11 Všeobecných obehodných podmienok pre 
livery, ktoré nie sú vyslovne uvedené v odseku 4.1 vyššie, je Dižník povinny plati ť  -Verite ľovi vo výškach 
stanovených v Cenniku Verite ľa. .D1žnik týlino berie na vedomie, že Cennlk Verite ľa platný v deri 
uzavretia zmluvy o úvere stanovuje nasledovné výšky odplát súvisiacieh so zmluvou o .(were: 

Odplata 
— 

Výška odplaty 
Odplata za vedenie Uverového úč tu pri 
úveroch osk nut" ch v EUR 

6,00 EUR mesačne 

Zaslanie každej upornienky o nezaplatení dlžnej 
suniy, o nepredložení finan čných výkazov a 
daňového priznania resp. o nepinení akejko ľvek 
zniluvnej podmienky 

150,00 EUR, resp. ekvivalent v rnene liveru 

Zmena/dopinenie zmluvy o úvere / zmluvy o 
financovaní z podnetu klienta dodatkorn (ok•em 
zyyšenia surny úveru, skrátenia kone čnej 
splatuosti kontokorentného alebo revolvingového 
úveru, pred č asného splatenia termínovaného ťweru 
alebo jeho č astí a okrem zmeny splátkového plánu 
termínovaného liveru), ako aj zmeny v 
dokumentoch slivisiacich so znduvott o ťwere. 

min 330,00 EUR 

Navýšenie objemu úve •u / limitu zo zrnluvy o 
fínancovaní 

min. 1,00% z navyšovanej č iastky úveru, min. 
500,00 EUR, resp. ekvivalent v mene úveru 

Priprava iného dokumentu z podnetu klienta 
súvisiaceho so zniluvou o uvere / zmluvy o 
fin.aneovaní (napr. vzdanie sa zá1ožného práva, 
vydanie súhlasu banky kpodmienkam VOP a iné) 

min. 100,00 EUR 

Príprava dokumentu z podnetu Idienta slivisiaceho 
so vzdaním sa práv vyplývajúcich z porušenia 
zinluvy o úvere / znaluv , o financovaní 

niin. 0,1 % z celkového limitu financovania / zo 
zostatku istiny pri termínovanom úvere, min. 

100,00 EUR 
Zmena splátkového plánu termínovaného úveru 
z podnetu klienta (okrem pred č asného splatenia 
terrnínovaného úveru alebo jeho č asti) 

- 	v rámci pávodnej lehoty splatuosti 
v prípade zmeny konecnej splatnosti 
(okrern pred č asného splatenia 
termínovaného úveru alebo jeho č asti) 

min. 330,00 EUR, resp. ekvivalent v mene ťweru 
1,00% zo zostatku istiny úveru, min. 500,00 EUR, 

resp. ekvivalent v mene liveru 

Pre odstránenie akýchko ľvek pochybností, všetky .  č iastky twedené v tabu ľke vyššie sú v nej uvedené 
výlučne pre ťič ely poskytnutia informácie Dlžnikovi o výške odpiát súvisiacieh so zrnitwou o úvere pod ľa 
aktuálne platného Cennika Verite ľa. Dlžník týmto poty•dzuje, že žiadne ustanovenie, tohto odseku 4.2 
nepredstavuje osobitnú dohodu Verite ľa a Dlžrdka o stanovení výšky ktorejko ľvek odplaty uvedenej v 
tabuľke vyššie odlišne od výšky stanovenej v Cenniku Veritel'a. Dižnik výslovne súltlasí s tým, že s 
výnimkou odplát výslovne uvedených v odseku 4.1 vyššie, každá zmena v Cenníku Verite ľa bude pre 
neho v celom rozsahu závázná jej vyvesením v obcbodných priestoroch Veritel'a, ako keby svoj súhlas s 
takou zinenou vyjadril výslovne. 
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5. OPRÁVNENÉ OSOBY 

Veríte ľ  a Dlžník sa dohodli, že ktoráko ľ vek z nižšie uvedenych osôb môže v mene Dlžníka podpísat' 
akéko ľvek oznámente alebo inú forínálnu korešpondeneín (vrátane žiadosti o poskytnutie pe ň ažných 
prostriedkov), a to v nižšie uvedenom rozsahu. Dlžník vyhlasuje, že nižšie .uvedené podpisové vzory 
týchto osôb sú pravé a Veritel' sa m.ôže spo ľalmáť  na pravosť  každého oznámenia a inej formálnej 
korešpondencie od Dlžníka, ktoré sa Verite ľovi buclú javit' ako zjavne podpísané takouto osobou. 

,/ 	 
Meno 
	 Funkcia 

PhDr. Zdenko Č ambal 
	

primátor 

zor 

V prípade, že Bežný á č et je vedený u Verite ľa, sa Verite ľ  a Dlžník dohodli, že žiado4 poskytnutie 
peňažných prostriedkov je oprávnená za Dlžníka podpIsa ť  aj ktorákoľ vek z osôb, ktorá je oprávnená 
nakladať  s peň ažnými prostriedkami na Bežnom U č te vedenom u Veriteľa (disponent oprávneny 
disponovať  Bežnym ťič torn) v č ase, kedy je žiados ť  o poskytnutie peň ažných prostriedkov doručená 
Veriteľovi, a to za rovnakých podmienok, ako takáto osoba disponuje Bežným ú č tom vedeným 
Veriteľ a, najnyä pokiaľ  ide o výšku surny a samostatnos ť  disponovania. 

6. ZMENA A DOPENENIE VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK 

6.1 	Verite ľ  a DIžník sa dohodli na nasledovnom: 

(a) V č lánku 8.1 (c) Všeobecnych obchodných podmienok pre ávery sa póvodný text vypúš ťa a 
nahrádza sa nasledovne: "priebežné ú č tovné vykazy DIžnika za prvý kalendárny polrok, a to bez 
zbyto č ného odkladu po tom, ako boli vyhotovené, najneskôr však do 30 dní odo d ň a skončenia 
prvého kalendámeho polroka, avšak u Dlžníka, ktorý je mestom, obcou atebo samosprávnym 
krajom 1en za predpokladu, že také dokumenty je DIžník povinný vyhotovova ť ;". 

(b) DIžnik sa zaväzuje, že pred úpiným splatením zaväzkov vyplývajúcich zo zniluvy o ávere, 
nevypovie zmluvu o vedení Bežného ú č tu vedeného u. Verite ľa ani inak nezruší Bežný ú č et vedený 
u Veritel'a. Ustanovenie článku 17. Všeobecných obchodných podmienok pre úvery sa pre túto 
zmluvu o úvere nepoužije. 

6.2 	Vyššie uvedené zmerty sa vz ťahujfi výlučne na zmluvu o úvere a nernajú vplyv na žiaden iný zr.nluvný 
vzťah medzi Veri.te ľ om a Dlž'níkorn. 

7. Ď ALŠIE OSOBITNE. DOHODNUTÉ PODMIENKY 

7.1 	Okrem povinností, ktoré Dlžník prevzal v iných ustanoveniach zmluvy o úvere: 

(a) DIžník je povinný doru č iť  Poskytovateľovi a/alebo osobe urč enej Poskytovate ľom origínál alebo 
úradne osvedč enít kópiu tejto zrnluvy o úvere do 5 Pracovnych dní odo d ň a nadobudnutia 
úč innosti zmluvy o úvere, pri č om táto povinnosť  sa týka aj každého dodatku k zmluve o ávere. 

(b) •Drzník sa zaväzuje, že ncuzavrie so žiadnou inou osobou ako 'Verite ľom takú zmluvu o úvere, 
ktorej predmetom je poskytnutie peňažných prostriedkov Dlžnikovi, na vrátenie ktorých majú byt' 
použité prostriedky NFP a sú č asne Dlžník vyhlasuje, že takáto zmluvu o úvcre nemá uzavretú. 

(c) Dlžník sa zaväzuje, že bude bez zbyto čného odkladu informovať  Verite ľ a o každej zmene v 
Projekte a v Zmluve o N,TFP, pričom bez zbyto čného odkladu po uzavretí každého Dodatku k 
Zmluve o 'NFP doruč í Veriteľ ovi kápiu každého takébo Dodatku. DižnIk sa zaväzuje, že predloží 
Veriteľoví na jelio požiadanie dolcumentáciu, súvisiacu s Projekto .m a so Zroluvou o NFP. 

(d) Dlžník sa zaväzuje bez zbyto čného odkladu bude inforrnovat' Veritel'a o tom, že NFP mu nebude 
vyplatený vo výške, uvedenej v Zmluve o NFP. 

(e) Dlžník sa zaväzuje, že kopiu každej podanej v žiadosti o platbu NFP spolu s dôkazom o jej 
doruč ení Poskytovate ľ ovi predloží Verite ľovi bez zbyto č ného odkladu. 
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7.2 Dlžník dáva Veriterovi výslovný súhlas s tým, aby akéko ľ vek informácie tvoriace predmet bankového 
tajomstva, ktoré sa týkajú Dlžníka a tejto zmluvy o ťwere (vrátane kópie tejto zmiuvy o úvere a každého s 
iiou súvisiaceho d.okumentu) alebo ktoré sa týkajú iných zmlúv, ktoré Veriter a Dlžník v súvislosti s touto 
zm ĺuvou o úvere a v sávislosti s .Projektom uzavrá, Veritel' poskytol Poskytovatel'ovi, a tiež Úradu 
vládneho auditu (d'alej spolu aj ako Orgány zastupujúce SR). 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Pripadom porušenia zminvy je aj skuto č nosť , ak je právoplatným 
rozhodnutim Úradu vládneho auditu alebo súdnytn rozhodnutim alebo právoplatným rozhodnutím 
Poskytovatera urč ené, že DIžnfk a.ko prijImater NFP porušil Zmluvu o NFP a/alebo že došlo k porušeniu 
platných právnych predpisov v súvislosti so Zmluvou o NFP. 

	

7.4 	Zmluvné strany sa dohodh, že Prípadoin porušenia zmluvy je aj skuto čnosť , že NFP je Držníkovi krátený 
tak, že to podra názoru Veritera ohrozuje návratnos ť  írveru poskylovaneho pod ľa tejto zmluvy o úvere. 

	

7.5 	Zroluvne strany sa dohodli, že Prípadorn porušenia zmitivy je aj skuto čnosť , že DIžnIk. poruši Zni ĺuvu o 
NFP, pripadne ak DIžnik vykoná zmeny v Projekte v rozpore so Zinluvou o NFP. 

7.6 Ako svoj Bežný n čet Dlžník určuje pre ač ely tejto zmluvy o úvere ú č ct v tvare IBAN: 
SK45 0200 0000 0000 2002 8182, BIC: SUBASKBX. 

7.7 V prIpadoch, kedy je medzi zmluvrĺ ými stranami výslovne dohodnute doru č ovanie vybranýeb 
dokumentov elektronicky, je adresou Veritera nasledovná emailová adresa rhebnar@vub.sk , a to až 
pokiar Veriter neoznámi Dlžníkovi zmenu tejto e-mailovej adresy. 
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