
Obec Poproč
v

Obecný úrad PoproČ, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp. ZIL: OcU-S-165/2018
č. záznamu: 165/2018-001

Z ápis v spis e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
11.5.2018 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp. zn.: OcU-Š-165/2018

uzatvorenú diía 10.5.2018

účinnúod: 12.5.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproí
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovskym starostom obce

2., Prima banka Slovensko a.s.

v_

Hodžova 11,010 11 Zilma

zastúpená Petrom Megelom, regionálnym riaditeľom pre MaFO

Zorou Fox, firemným bankárom

Predmet zmluvy:

- poskytnutie termínovaného úveru

VPoproči, dňa 11.5.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



Prima Banka-R Hodžovan^miZHin^ IČO: 3}57595UČDPH:SK20203^54Í
Prlma banka Slovensko, a.s.

Obchodný register Okrasného súdu Žilina, oddiel: Sa/ vložka č.: 148/L
www.primabanka.sk

Zmluva o termínovanom úvere č. 03/002/18

Pnma banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11 Žilina
i :"?í.?7^^?i.l^a á bchodnom g ého súdu zilinaŕ oddiel: sa' vložka ďslo: 148/L
(ďalej len "banka")

a

Obec PoproČ
Sfďo: Obecný úrad Poproč, Školská 2,044 24 Poproč
IČO: 00 324 639
Zastúpený: Ing. átefan Jaklovský, starosta obce
(ďalej len "klienr)

uzatvárajú v zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka zmluvu o úvere s nasledovným obsahom:
1. Predmet zmluvy o úvere a základné podmienky
1.1. ^Sdit^mnr25^U^J^I^S? .lÍ'^?^^iS!k?^l!.IÍľ?Í^a -p-o?rn-[er1?kdohod.nutý? vt?jto zmluve' Obchodných podmienkach

^^^^ ^mj ^m^m^"^m^^awm\^m^a^^'^^''-^
^lSS^SS^t.KSSn" ) vseobec"ych obchodných podmíenkachi-Primaibanka ÍÍovensko,a.s.(ďaÍejlen<VOP"),ktoré
tvoria jej neoddeltternú súčasť.

1'2' nK!;?,nt^väT",:^ ter,te,.p°skyb;uttpetažn_é,.prostrle^'ťa<('banke úroky z P°sk^ut^ P^nv^ P"'*tedkov, ďalšiePnslušenstvo, poplatky a náklady a plnjť sl ďaläe zmluvné povjnnosti.
1.3.^ Zmluvne stranysa dohodlina nasledujúdch zákfadných podmienkach úveru:
1.3.1. Druh úveru: Termínovaný úver

ÍÍÍ IJ^HÍEÍ^'^ El^^^h^^S^^ii^^d^s?^dl^u5iSSÍÍM^°ľľÍiSGt^;proč.
1.3.4.1. Spôsob čerpania úveru: postupne
1.3.4.2. Lehota na čerpanle: od 10.05.2018 do 28.12.2018.
1.3.4.3. Dátum prvého Íerpanla úveru nesmie byť neskôr ako 27.12.2018.
1.3.4.4. Minimálna yýška jednotlivého čerpania uveru nie Je stanovená.
1.3.5. Úročenieúnru':
1.3.5.1. Druh úrokovej satízby: variabilná úroková sadzba
1.3.5.2. Referenčná sadzba je hodnota 12 mesačného EuriborR
1.3.5.3. Úrokavé rozpätíe je 1,40 % p.a.

ÍÍ^4 ^llTán^r^IS:sadzba 3e l2 mesačného EuriborR + úrokové rozpätie 1^0 % p.a.
1.3.6J.^nie^n^^ltíl^^nom^^s^tkamiv_,nesaíních_sp!atkach vo ^ 1221,02 EUR, svynľnkou poslednej

Äl ^ribu^^-z^ku^,spl^.?udú ^lizované'k-25:dňumCTIaca:
1.3.6.2. Platenie úrokov mesačne v prvý pracovný deň kalen'dámeho-me,iaca.
1.3.7. Deň splatnostl Termínovaneho úveru: 09.05.2028.

2. Čerpanie úveru a podmienlcy pre éerpanle:
2.1. Klient musí splniť podmlenky pre čerpanie uvedené v OP.
2.2. o^mi^^^S^Íi^^^^t^?^S^Úm^J^^e.sp^mmna^úom9d}.poúmte^'-

(a) l?ient.predÍŽ'LzmluYUO ďel° na účel lnvestície v súlade s-uceíom Úveru,~l<ŕcena~dieÍa"sDPH bude maximálne vovýške: 146 522,00 EUR.

3. Poplatky
3'11 ?JSt>ľucsi'i?p^^an^S2^^=ďÍ^JitS?í'_l!!eúv!ru'ktorÝ ]e splatný v deň účinnostf teJt:o zmluvy vo výške

366,30 EUR, slovom: Tristošesťdesiatšesť EUR, tridsať centov.
3.2. ^ ^ÄÄÄÄ mnng zmluvných podmienok za pnäuiný kalendámy rok w ^
3.3. ^?a^r1!SSaSÍOi?iau1síLti'äiJ iS  ESíť n^ÍT ^lsSSmfi^Í iJi!ieJ5, ?;!i.5??? ?ío?^?-(!?° ?-o ?í_?47^ ?001-za. ú?elom^^.^fl. ^TASLk^L^^ ?.lť^.??-?C^^LfiľJLČr^-E^ za

pynuue úveru môfc banka zatazir úcet klienta ÍA SK07 5600 0,00 000, 0477 000^-v,inpade^atkľp.= naúčte.

3.4. Okrem poplatícov uvedených v tejto zmluve/ musí klient platiť banke poplatky uvedené v Sadzobnrku poplatkov.
4. Splácanle úveru a Inkaso
4-11 Íffl^YÄJPiatt)nu.ú.rok^Lapoplatkov vyltoná banka mkas"Ým spôsobom z bežného účtu klienta v banke, prednostne z účtu SK07

5600 0000 0004 0477 0001.

^^ SE^ S^^^U^^^^OI^ÍI^SmK^^PO^^aÍVO^I^^^^m^u^ts^^la^J?ver> a.*e?io^ei^o.^as^^re?^nf-i-.!5^S ^S Ä^^SW^tore'm ^^^^:^ "" op^ule ^,
^^^^?JS,i,??!^?!?-^an^f,,?T.^ed^na..u^h.M!e?.te' tore.mu^je na

vyrovnanlejehozávazkovvočibanke.Bankabudeprednostneblokov3ťp'rostíedky-naufteuvedenQm"vďTnkuTľt^
5. Výhlásenia klienta
5.1. Kllent záväzne vyhlasuje, že
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bol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s úverom podľa § 37 ods. 2 zákona o bankách;
prevzal a oboznámil sa pred uzatvorením zmluvy o úvere s jej súčasťami a súhlasí s nimi: OP, VOP a Sadzobník poplatkov;.

poskytol banke pred podpisom tejto zmluvy komplexné údaje o svojom finanäiom stave a nezatajil žladne skutočností, ktoré by mali.

za následok uvedenle banky do omylu pri posudzovaní žiadosb klienta o úver;
údaje poskytnuté banke pred podpisom tejto zmluvy sa k momentu jej podpisu nezmenili..

6. Povinnosti klienta
6.1.1. Klient nesmle vytvárať finančný dlh.
6.1.2. Klient musf počas trvanla právneho vzťahu založeného touto zmluvou využívať platobné služby poskytované bankou/ a to tak, aby

prosbredníctvom účtov klienta vedenýďi v bsnke boli vykonávané vSetky Jeho platobné operácie (najmä kreditné obraty), pričom
Kflent sa zayäzuje počas trvania právneho vzťahu založeného touto zmluvou na svoje účly vedené v banke smerovať všetok svoj
príjem, ktor^je tvorený poďelom na dani z pnjmov fýzickýďi osôb (podlelová daň).

6.1.3. Ak tóient predložll banke svoj obchodný plán, musí vykonávať predmet änností v súlade s týmto plánom.
6.1.4. Klient sa zaväzuje bez súhiasu banky nevypovedať ani inak neukonať zmluvu o vedení účtu uvedeného včlánku 4.1. tejto zmfuvy

počas trvania úverového vzťahu podľa tejto zmluvy.

7. Zabezpečenie
7.1. Pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo dohodnuté žiadne zabezpečenie.

8. Sankcie
8.1. Po dobu, po ktorú trvá skutočnosť, ktorá ]"e zmenou okolností na strane klienta, sa výäka úrokovej sadzby zvýši o prirážku vo výäce

1,00 % p. a.

9. Poskytovanle Infbnnácll
9.1. Klient uderuje bante až do ukončenia úverového vzťahu podľa tejto zmluvy súhlas na overovanie pravdivostí ním uskutočnených

vyhlásení a predložených dokladov u tretích osôb, pričom využltíe tohto oprávnenia sa nepovažuje za poruSenie bankového tajomstva.
9.2. Klient súhlasť, aby banka v súvislostí s prezentovaním výsledkov svojej činnosti zvercjnlfa Informáciu o tom, že je financujúcou bankou

klienta.
9.3. Kflent súhlaa' s poskytnutím akýchkoľvek informáclí týkajúdďi sa tejto zmluvy ako aj iných zmlúv súvisiacich s touto zmluvou alebo

projektom riadlacemu orgánu alebo sprostredkovateťskému orgánu, alebo prfeluänému orgánu, ktorý je v zmysle zmluvy o spolupráci
nastúpi ako oprávnený prfjemca informačných alebo iných povlnností na miesto riadlaceho orgánu, alebo pn'slušným orgánom
zastupujúdm Slovenskú republiku, najmä ínformáclí o:

úverovom vzťahu založenom touto zmluvou, a o iných zmluvách súvisiacich s touto zmluvou a záložných zmluvách na.

zabezpeôenie pohľadávok banky z tejto zmluvy;
termíne vykonanfa kontroly plnenla podmienok tejto zmluvy a zmlúv s ňou súvisiacich u klienta. (KIient súhlasí, že na predmetnej
kontrole sa môžu zúčastniť aj zástupcovia riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu alebo orgánu zastupujúceho
SR);
skutočnostiach vyplývajúcich z analýzy ekonomickej situácie klienta, ktoré by viedli k zatriedenlu pohľadávky banky z tohto úveru
do triedy neštandardných pohfadávok v zmysle pnslušného opatrenia NBS;
akomkoľvek porušení podmienok tejto zmluvy;.

schválení dodatku k tejto zmluve;.

odstúpení banky od tejto zmluvy alebo vyhlásenÍ predčasnej splatnosti úveru a o dôvodoch odstúpenia od tejto zmluvy alefao.

vyhfásenia predčasnej splatnosti úveru;
o začatí výkonu záložného práva zriadeného v prospech banky, podaní návrtiu na vykonanie exekúcie alebo dražby na majetok.

klienta, resp. po získanf takejto infomnáde o vedení exekúcoe alebo dražby na majetok klienta treťou osobou;
o podaní návrhu na vyhiásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie klienta rcp. o získaní informácie o podaní takéhoto.

návrtiu;
o výsledku výkonu záložného práva, záníku resp. každej zmene obsahu záložného práva;.

o podanítrestného oznámenla..

10. Záverecné ustanovenia

10.1. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu zmluvnými stranami a je uzatvorená na dobu určitú - do splnenla všetkých záväzkov
klienta vyplývajúdch z tejto zmluvy. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúdm po dni
]e] zverejnenia

10.2. Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať len písomnými dodatkami, ak nie Je v tejto zmluve ustanovené inak.
10.3. Banka neodvolateľne navrhuje, aby prfpadné spory z tohto obchodu boli rozhodnuté Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej

asociácie. Doručený rozhodcovský rozsudok ma rovnaké uílnky ako právoplatný rozsudok súdu. V zákonných pn'padoch je možné podať
žalobu o jeho zrušenie na súd. Klient návrh: D prjjíma/13 neprijíma.

V Košiciach dňa 10.05.2018 V KoSiciach dňa 10.05.2018

banka PeterMegela klient Obec Poproč
v

Meno a Driezvisko: Meno a priezvisko: Ing. Stefan JaklovskyRegionétn^d(ter pre MaFOFunkda: Funkcia: starostaobce
Podpis: Podpis:

Meno a Drieŕvisko:u: Zor^^cFunkga/
Podpi§h~ "fíff^íýbéAkár

r-Vp> fVkf
~3

Obecny úradPoproň

/y> ó ^* Dátum:*
>

^.ffi- ^j'/kŕČislo sáswmu:*
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/Vtío^,- V^av^e: V.

7-^- 7/9^W< 7
l 2̂^

/


