
Obec Poproč
v Ä

Obecnv úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5. a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov som
ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa 1.10.2020 na webovom sídle obce
Poproč:

Zmluvu o kontokorentnom úvere č. 1079/2020 UZ

platná: 1.10.2020
účinná: 2.10.2020

zmluvné strany

1) ObecPoproč
Školská2
044 24 Poproč

v

ICO: 00 324 639

zastúpená starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou

2) Všeobecná úverová barika, a.s.,
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava

zap. v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1
oddielSa,vložkač:341/B

v

ICO: 31320155

zastúpená riaditeľom firemného obchod. centra, Ing. Rastislavom Miščíkom a
manažérom klientskych vzťahov, Ing. Romanom Gabošom

Predmet zmluvy: kontokorentný úver

VPoproči, 1.10.2020

Lucia Molnárová

zamestnanec poverený zverejňovaním
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VÚB, a.s.
Štúrova 27/A
040 01 Košice Zmluvaokontokorentnomúvereč. 1079/2020HJZ
82400/01

ZmJuva o kontokorentnom úwre č. 1079/2020/UZ

(ďalej len zmluva o úwre) uzavretá medzi stranami:
V, v

ObecPoproČ, IČO: 00324639, Školská 2, 044 24 Poproč (ďalej len Dlíník) a
v

^^?^t.'^T^án^?Si,^'!^^CSL^l?J?o-1^5'-^:^í^!OI!li^nxskÍ^Í?r/Í,82? 90,Bratislava' zapísaná v
obchodnomregistri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vloäca Č.: 341/B (ďalej len Veriter).

(a) Neoddeliteťnou sučasťou tejto zmluvy o úvere sú všetky jej prflohy, vrátane prilohy Vseobecné
obchodné podmienky pre úveiy,

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

^  ^lLn;Í JJLSSn,,e ^!??\ém?ÍľÍraT.I?ľÍ?-é-^?-?Ím.^č?točnym písmenom malú výz"am,
ktoiý je im priradený v prílohe Väeobecné obchodné podmienky pre úveiy, a

(d) v pnpade Tozpom medá ustanoveniami článkov 1 až 6 nižšie a prflohami zmÍuvy o úvere (vrátane
prílohy Všeobecné obchodné podmienky prc úveiy) je roáiodujúce to, čo je uvedené v ustanoveniach
článkov 1 až6 nižšie apre prípad rozponi medzi prítohou ^eobecné obchodné podmienky pre úveiy a
ostatnýnri prílohanri tejto zmluvy o úvere je rozhodujúce to, čo je uvedené v ostatných prílohách tejto
zmluvy oúvere.

r_

1. UVER

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

(a) v dohodnutej mene: EUR,
(b) do celkovej vysky úveru stanovenej v prflohe Špecifické podmienky úveru osobitne pre každé tam

uvedenéobdobie,
(c) za účelom úhrady krátkodobých záväzkov vzniknutých pri beäiej prcvádzke.

Dlžník nemôäevypovedaťposlytnutieúveru.

2. POSKymUTIE PEŇAZNÝCH PROSTRIEDKOV

2.1 Veriteľ_sa zaväzuje poskytnúť Dlžnikovi peňažné prostriedky na záldade Dlžníkovej oprávnene
podanej a riadne vypbienej žiadostí za podmienty, že v deň, ktorýmje datovaná žiadosť ako aj v Deň
poskytnutia:

00 všetky vyhlásenia Dlžníka podľa tejto znduvy o úverc a podľa všetkých ostatných
dokumentov súvisiacich s ňou alebo Dlžníkom predložených sú sprävne a pravdivé, a

(b) nenastal a ani nepretrváva Prfpad porusenia zmluvy.
'>

Zmdosť o poskytautie peňažných prostriedlmv sa podáva formou príkazu na úhradu platby zbežného
úfitu DIžníka podľa podmienok platných pre vedenie bežných účtov Veriteľom alebo akuukolVek inou
písomne dohodnutou formou nakladania so zostatkomna bežnom ú te DlŽníka vedenom Veriteľom.

2.2 Dläiík nemôže poäadať Veriteľa o poskytnutie peňažných prostriedkov:

(a) ak by požadovaný Deň poskytnutiamalnastať neskornez31.12.2021;
(b) vsume, ktorej poskytnutie by spôsobUo prekročenie limitu celkovej výšky úveru prc príslušné

obdobie uvedené v prílohe Špecifické podmíenky úvem;
(c) pred tým^než VeriteF akceptoval splnenie väetl^ch dohimentámych odkladacích podmienok

uvedených v prUohe Odktadacie podmienky, v tdcej fonne a s takým obsahom, aké sú pre
VeriteFa akceptovateľné.
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Zmluva o Icontokorentnom úvere  . 1079/202Q/UZ

t.

2.3 Za predpokladu splnenía podmienok podľa tejto zmluvy o úvere Veriteľ poskytne DIÍnQíovi peňaáié
prostriedky prijat&n príkazu na úhradu platby z Bežnébo účtu alebo pnjatun iného pokynu (vo fonne
písomne dohodnutej medzi Dlžníkom a Veriteľom) na nakladanie so zostatkom na BeŽnom účte.

2.4 Pri poskytnutí peňažných prostriedkov Dlžníkovi Veriteľom podľa odseku 2.3 vyššie platí, ze ak bol
zostatok na Bežnom ú te v Čase prijatia príkazu alebo pokynu podľa odseku 2.3 vysšie:

(a) nulový alebo zápomý, tak Veriteľ poskytol Dlžníkovi peňažné prostriedky v Ôiastke
Veriteľom vykonanej platby alebo mého pokynu, alebo

(b) kladný, tak Veriteť poskytol Dlžníkovi peňažné ptostriedlty v čiastke rovnajúcej sa rozdielu
medá týmto kladným zostatkom a čiastkou Veriteľom vykDnanej platby alebo iného pokynu,
avšaklenvpripade, akje takyrozdiel ZEqpoméčfelo.

Dlžník potvrdzuje, že takto poskytnuté peňažné prostriedky prijal, ako keby mu boli pripísané najeho
úcet.

r _f V. y .>

3. VRÄTENIE POSKVTNUTÝCH PEŇAZNÝCH PROSTRIEDKOV

Dlžník sazaväzaje^

v

(a) vždy v posledný áeň každého obdobia uvedeného v prílohe Špecifické podmienky úveru, okrem
posledneho obdobia uvedeného v prítohe Špecifické podmienly úveru, vratif poslytnuté peňažné
prostriedky tak, aby v tento deň ceQfiová čiastka všetkých poskytnutých a nesplatených peňažných

rostriedkov neprevyšovala celkovú výšku úveru stanovenú pre nasledujúce obdobie uvedené v prflohe
pecifické podmienkyúveru,a

w

(b) v posledný deň posledného obáobia uvedeného v prítohe Specifícfcé podmicnl^ úveru, vrôtiť väetky
poskytnuté a nesplatené peňažné prostriedky.

.<

4. ťROK

Dlžník sa 2aväzuje Veriteľovi platíť úrok mesačnc pozadu v posledný pracovný deň kaJendámeho mestäca,
vMy a ^ly kalendámy me>iac, vo v^äke poď-a tokovej saády stanovenej v pribhe Špecifické poArienky
úveru.Úrok savypocftavadennezčiaslky zápomého zostatku na Bežnom ácte.

r f **

5. VVHLASENIA AZAVÄZKY

5.1 Dlžník potvrdzuje VeriteFovi, že:

00 každé z vyhlásení DlŽníka uvedených v tejto anluve o úvere a mých dokumentoch súvisiacich
s ňou alebo Dlžníkom predtoženýchje pravdhré v deň uzavretia tejto anluvy o úvere, a

(b) každé z vyhlásení Dlžníka uvedených v tejto zmluve o úvere a iných dokumentoch súvisíacích
s ňou alebo DIäiíkom predloáených sa bude povaáovať za Dlžnflmm pravdwo zopakované v
deň podania každej žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov a v prvý deň každého
kalendámeho mesiaca.

5.2 Dížník sa zaväzuje riadne a vcas splnh' všetky povinnosti, ktoré sú mu ulozené touto anluvo u o úvere,
w f

6. PREDCASNÉ SPlATENffi

Ak nastane ktorákoľvek 20 skutočností nazyaných v tejto múuve o úvere ako Prípad porušenia zmhivy, bez
ohľadu na to, či jej vznik mohli Dláiík alebo iná osoba ovpfyvníť, kym táto skutoínosť pretrváva, Veriteľ je
oprávnený pfsomne:+

(a) vypovedať poskytnutíe úveru, a/alebo
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Zmluvaokontokorentnamúverefi. IQ79/202Q/UZ

/

(b) vyzvať Dlžnika, aby vsetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa tejto zmluvy o úvere alebo ich časť uríenú
Veriteľom, splatil namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti v case urcenom Veriteľom, čo sa
Dlžník zaväzyje splniť.

Prilohy:

1. - Väeobecné obchodné podmienky pra úvery
2. - Odkladacie podmíenky

v

3. - Špecifické podmienky úvem

3/4



Zmluvaokontokorentoomuvereí. 1079/2Q20/U2

Dlžník:

Dňa: ..Ql..ílKt!(QQ
Obchodné meno/NázDv: Obec Poproč

Meno: Ing. Iveta komorová Híl'ovská
Funkcia/Oprävneníe: starosta

Podpis:
ŕ*

Veriteľ: VÚB,a.s.

Glm.m M^^1
&^^Dňa:
82400/01

VSeobecná úverová banka, a.s.

Meno: Ing. Rastislav MisČflŕ-
Funkcia/Oprávnenie: npdííe^firemného obchodného centra (na základe pbiomocenstva zo dňa 02.0I.2Q20)

Podpis:

Meno: Ing. Roman Gaboä
Funkcia/Oprávaenie: manažér klientskych vzťahov (na základe phiomocenstva ZD áňa 02.01.2020)

/

Podpis:
l

>
/"/ *. . * > > > ^t . *ŕ . < * >< ť* * . >

4/4



^

nnn VUBBANKA
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislsva 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddief: Sa, Vložka f. 341/B, IČO: 31320155, vub.sk Všeobecné obchodné podmienky pre úvery zo dňa 15.01.2020

Príloha

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery

T^?jÍ^-^ľ?.p-r^Í!^J^Š?5te-c^é-obc;h?dné.podmi^f1^y>fír^..^ry_SE?-to^"c8ti vš80becná úverová banka, a.s^ ktoré sú prltohou
!-ddeitornou 5ú6asfou ^ °&ere vaw^ mBdzi-VertoromabBnKo^ ak n.)e ^dzí Verí^VDŕni<om-v(si;vne
dohodnuté ínak.

1. Vvkladové pravldláa definícte

^..?-TJ?J^dz:i.X^.r!!^.rľ-a-?žnil<om VÝSrwnR dohodnuté inak, nasteduj'úce pojmy uvedené s verk^m pbmenom budú rrať v zrriuve
o úvere nižSie uvedený význanr

?SlÍJÍS ^ľľI^ľ?-.ÍSn?..??L[5!?^l?o^?_-^feÍ).J!-^^^ ^-z-'?ÍV?.-oúve.re ?c!d oznaís"^i Bež"Í úéet. V prfpade, íe Je
PM!yAwa?>Store^:^-erLdrchádza,^POS^IU,\P^^^^^ z kortotorentného'úveŕuna rarchu Btóného úôtu*;
vedeného u Veriteľa, ak nie je na poskytovanie kontokorentného úveru výstovne dohodnutý Íný ako Bežný účet.

Cenník VeHteFa znamená aktuálne platný Cennfc VÚB, a.s. - Rxlnikateda a iné právnickéosoby.

CZKAM3PRÍRS znamená preprfslušné Úrokovéobdobie sadzbu určenúVeriterom, akosadzba:

(a) l?-<?^-sa-.?^J-v..čas,e_m9d2i 12-,°° !19d-tí 1.3;oo.ho?-.v Prfeluš"ŕ dRň.ra strane CZKAM3PR1RS služby Thomson RBUTERS
(afebo, aKdĎjde kzmene v oznaCenístrany atebo kzánKu služby.-na takej strane takej služly, akú Veriter odô.oďneneuTfiľako
!Í,T^ľAa?^kT,IT?Í.^, ?ď^oľ?^S?S^^a-TÍi.^ÍV?^.:^?p-(Í!íťá-?^Ín^_!5frane,?,?lužbeLpre men." c?ZK-a Preobdobie
2hodné 8J'íuusSm"°bd°blm we^^." ^"ue. °.(uere *b°. obdobte jému_ naŕBsŕpňiSom v prŕade; ie äkto-u-ŕeni
sad*a CZ^MSPRIRS bude zipomé-iisto, pre ^ znlu^ oúv^e sa padje sadzto'&^MPŔIRŠ-vo^to-O^
atebo

(b) ä^^TS^J^ÍJ^?[jB^Tf.?^eÍlŕL11í^^:K!Lsi?J?i?_^r?Y^^-^č?e^(^i.12'00 Í1?ď íiž 13-oohod- v P'bluä ný
SSo^vit?Í?fm^??^eKOJii?STi^ŕŕ>^ ei^í^^l5!ľh^^L í^,T^
depozitá pre menu CZK a pre obdobfe zhodnés prfelušným obdobfm uvedenýmv zrriuve o úvere alebo obďobie]emunajbližšie~

??lľ? ^?JI.^"!'I!Tľ?-ÍÚ^!^Í.?^^^arR^,splne^^d^.k?tíeí-^bo.z?b ZRe^ov lc?Í P°vinnGsti na daň, ako aj každ^ pqatatok
.(.wá'ane'irota'..z OTOikania a p°kú*za p°IU8ene p>hnos"5 nm SÚVB'acir") - Pblby vy&nanq nazikŕde z^Tu;eľaTbo
vsúvislostisňou.

Deň dočerpania úveruznamená pretermfnovaný úverten z nastedovných dnf, ktorý nastane skôr:
deň, kedyje Dlžnkovj poskytnutápostednáčasťpeňažnýchprostriedkovz dohodnutej Celkovej výšky úveru,
atebo postedný cteň Doby na čerpanie, dohodnutý v zmluve o úvere.

D^ poslqftnutia znamená každý deň osobitného poskylnutia peňažrrŕch praslriedkov, v ktorý dochádza kodpisaniu peňažných
prostriedkov:

r

z.l^eroy^ho-'?^tu ^r.^ad8 Peňažn3ŕchProstrfedkovPoslytnut'ŕcl1akotermhovaný úveratebo ako revohfingový úver),
?!?i?.f-S1^LÚ?i.li' rJIJ r-°-TÍ.?o<s'.^ovan^ kontókorentn? úver' spravklla z Bežného účlu (v prípade peňažných prostriedkov
poskytnutýchakokontokorentnýúver).

^^^^^^JBi^*^^l*^b^^i^t.^^l^^-^l^,^T?e!^^ľ^f-^^^T?^o-?^^^^ň^^.na^^^^
^^^!?ň?íl Í^ŕn?.tSJľ??^é ^,^ľ.^ ^.Kť ?I.^Í!!?i?:^i^Sa/?Í^ l^i??^
?/i^JÍS!tí./^^^L.(S^a^o^l?.ad^dŕ-^T^L("a^.vJ)^^^^
a (wí) Veriter akceptoval splnenie každej Ódkladacej podmienky v pr^ade, že boň nejaké Ódkladacie podmeniv dohodnuté

^^?^^^Te^foľr*T^EL^ri>^!ľ^.io^(fo^sT?LI?.u;^e^,13..YSLÍ?o-rľL?l^ ^Íb^Jtl.?rŕ_.s?_?!^?v-f-01l'P(í h.9d' ?.E^ a^°
p*Bne vtorrtoiase^dr^ prac>n, defl (t.j,den__kedy^ . pr^te sys<ém TARG^ pred-zaiäkompryuiného LÍoko.rho
M^a.m.s^wBOS ÄJ^^^'^KÄ^"""?2"3'6"1^^^^-^
^t^n^.^k9Í.SJU^^aJ?i.veriter-od&' ."T ľč[ afro sfrar1u ate()o sllábu,- Morá svojimi parametrami najviac zodpwedá pävodnejstTane
?-^?ŕTL???-J?r^äi?.ú^-rT^n-u-5,PJ?,-obd01?1? .z^°?né s. Prfslušným Úrokoyym obdobIm_VpTfpade,žesadzba EURBOR podŕa
predchádzajúceivetybudezópoméĎfslo,preúčelytejtozmluvyoúvéresapoužÍjesadzbaEURIBO'R'vový5keO~(sÍovomnula)~

EURAB3BRS znamená pre prlslušné Úŕokové obdobie sadzbu urôenú Veriteíonf\ ako sadzba:

(a) l?-(ľ?-sa-,?SKV,.?!i-e_TedzL12;oo,h?d-at ^-00. h<id;.v p.rfcil!jšn^ d.R? na.strane BJRAB3EIF%S služby 'nmnson REUTERS
(atebo, akdôjde kzmene v označenfstrany atebo kzániku shižty, na takej strane lakej služty7akúVa:iter odävoďnen'eirérato
stranu atebo sl^ ^á^oJim_^T;^"^"dP^ Kvodnejstrane^^ menu "EÚRa' pre obdobB
zhodné s prfekišnŕm_obdoblm;uveden?m v zmluve o úvere atebo obdobie jému najbližšfe: pŕifiom v prípade: že tekto'uróeni
sadAa EURAB3EIRS bude záporné Čfeto. pre účety tejto zrriuvy o A/ere sa poiŕije sad?ba EURAB3EIRS vo výške O (nula)':
atebo

1/15 VÚB je clénom skupiny IMES4 S S^NmOlO
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nnn VUBBANKA
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1. 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresnýsúd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Vložka ŕ. 341/B, lCO; 31320155, vub.sk VSeobecné obchodné podmienky pre úvery zo dňa 15.01.2020

(a) je uvedenávSankčnomzoznamejepriiamoalebo neprianmvlastnenätakouosobou, priamo atebo nepriamo vlastnl takú osobu
atebo je osobou konajúcou v mene tatej osoby;
(b) má sUlo atebo vykonáva svoju činnoeť v štáte atebo na QzerrS, ktoró je postihnuté Sankciami, je zn'adená poďa právneho
poriadku takého ätátu afebo územia, je priamo atebo nepriamo vlastnená tal^m äíátom atebo územim atebo je osobou konajúcou v mene
takého štálu atebo územá; atebo

(c) je inak dotknutá akýmikorvek Sankciatn.

Sankčná autorita znamená:

(a) Organizäciu spojených národov;

(b) Spojené ätáty amer'ické;

(c) Európsku úniu atebo ktorýkofvekzjej Ôtenských štátov; atebo

(d) akýkoFvek orgán atebo agentúru ktoréhokoFvek Stätu atebo mštitúcie uvedenej v odsekoch (a) aí (c) vyššte, vrátane Mnisterstva
*

zahran nýcfi yecí (DOS) Spojených štátw americkýc^ ÚTadu pre frantrolu zahraniônŕch aktfv (OFAC) Spojených štátov amerrel^ch atebo
Pokladntee jej Vetóenstva (1-MTreasury) Spojeného krárovstva.

Sank6nýzoznanznamenáKtOTýl(oTvekznastedovnýchdoltumentov(vkaŽdompripadevznen[akiŕchkorvekjehozmien adoplnenf);
(a) "SpeciaUý Designated Nationate and Btocked Persons List" vederrŕ Úradom pre kontrolu zahraniénŕch aktfv (OFAQ Spojenŕch
štátov amerckých;

(b) "Consolklated List of Financiai Sanctrons Targets" a "hvestment Ban List" vedený Pokfadnŕcou jej Veli6enstva (HM Treasufy)
Spojeného krárovstva;

(c) "United Nations SecurityCouncilConsolKlated Lisť'vedenýOrganizáciouspojenŕchnárodov;
(d) "Consolidaled Listof persons, groups and entities subjectto EL> Fmancial Sanctions1' vedený Burôpskou tomsiou; atebo
(e) akýkoryek podobny zcenam vectený atebo verejne vyhläsený Sankčnou autorBou, ktoiý obsahuje ídentfikačné údaje csflb atebo
inštitúcii datítnutýchakýrrikorvekSankciatri.

Skupina znamená skupinu os<A t/orenú; (i) Dtžnlkom, (u) ksddým RuSiterom a (111) Itaždou <>obou, ktorá posl^tuje zsbezpeéenie splnenia
závázKov DlžnBra atebo Ručitefa 20 zmluvy o úvere, ako aj každou osobou, ktorá je (iv) Ovládanou osobou atebo Ovládajúcou osobou
ktorejkoFvekz osôb patriacfch pod (0, (n) atebo (iíi) tohto odseku vyššie.

USDAM3LIRS znamená pre prfslušné Úrokové obdobfe sadzbu uróenú Ventefom, akosadzba:

(a) ktorá sa objaylvĎasemedzi 12.00 hod. až 13.00hod. yprislušnýdeň uyedenývzmluveo úverenastTaneUSU\M3LRSsluŽby
Thomson REUTERS (atebo, ak dôjde k zmene v oznaŕenístrany aiebo k záníku skižby, na takej strane lakej služby, akú VeriteT
odôvodnene uiííalm stranu atebo shjžbu, ktorá svojimi parametram najviac zodpovedá pôvodnej sfrane a shjžbe) pre menu
USD a preobdpbie zhodnés prblušiým obdobfm uvedeným v zmluve o úvere atebo obdobie jemu najbližšie, priĎomiv pr^ade,
že takto urfienó sadzba USD^^BURS bude záporné éfeta. pre úäely zrnhivy o úvere sa použye sadzba USmM3LIRS vo v?äte
O (nula); atebo

(b) aknieje moÍnépostupotfafpoďaodseku(a)vyšäie,taksadzta,ktorúYeriteTvčasem8^ 13.00 hod.vprblušný
deň uvedený v íeflo zrrtuve oúvere ponúka najvýznamnejšfrn bankám na európskom medzibankovom trhu ako sadzbu
ponúkanú na depczitá pre menu USD a pre obdobie zhodné s prislušným obdobfm uvedeným v zrriuve o ťyere atebo obdobie
jetnu najbližšíe.

f

Úwrový_ú6et znamená widenčnŕ účet veden? Veriterom v sAfisteti stemKnovaným úverom atebo rwotvingo/ým iLn/erom, na ťarchu
ktorého dochättea k poskytnutiu peňažných prostriedkov z úveru a ktorého Ďfeto Veriter acnáni Ožnlkovi vo'výpise z Úreroróho účtu
zasfetanomDlžnlmvi.

,f,

Orokové obdoUeznamená:
(a) v pr^ade pohyblivej úrokovej sadzty poätanej s pomocou EURIBORu, LIBORu atebo WIBORu, obdobie, ktorého dfíka je uróená

vzmluve o úvere, a ktoré plynie nastedovne:
f

(i) prvé Úrokové obdobie sa začfna:
(A) v prlpade termfnovaného a revolvingového úveru v Deň poskytnuíia prvey osobitne poslytnutej éasti peňažných prosfrfedkov

a vzfahuje sa na väetíy peňažné prostriedky poslytnuté počas prvého Úrotmvého obdobia, pokíaf v zrrfuve o úvere nie je
uvedenéinak;

(B) v pr^ade kontokorentného úveru v deň, kedy je DBnlk podra zmhjvy o úvere oprávnený prvýkrát požiadať o pcskytnutie
peňažných prostriedkov, pokiaf v zmluve o tívere nie je uvedené inak;

t") každé nastedujúce U-pkové obdobie sa za6[na momsrrtom uplynutia predchádzajúoeho Cfrokového obdobia a vzťahuje sa na
všetty peňažné prosfríedky poshytnuté počas tohto Úrokového obdobia aj na všetky predtým poskytnuté a nesplatenépeňažné
prostriedky a
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(b) v pripade pohyblivej úroimvej sadzby počftanej ako súčet Zäkladnej sadzby a marže, obdobie, ktoré sa začína v deň, ktorý je ako deň
úĎinnosti Základnej sadzby uvedený v cznámenf Veritefa o no/ejZákladnej sadzbe a končí v deň bezprostredne predchádzajúci dňu,
ktorý je ako deň úôinnosti Základnej sadzby uvederý v najbiižäie nastedujúcom oznámení Veritefa o novej Základnej sadzbe,
s výnimkou prvého Qrokového obdobiá, ktoré sa zaéina:

(i) v prfpade term&iovaného a revobingového úveru vDeň poslytnut'B prvej csobitne poskylnutej časti peňažnych prosfriedkov
a vzťahuj'e sa na väetky v torrto období nesplatené peňažné prostriedky, pokiaf v zrrluve o úvere nie je uvedené inak;

(ii) v prlpade kontokorentného úveru v deň, kedy je Ožnk poďa _zmluvy ouvere oprái/nený prvýkrát pažiadať o poskytnuťe
peňažnŕch prostriedko.. ak je \Aak v zrriuve o' úvere v článku H. 2ÁKLADNÉ PODtMB^ výilovne os'obitne uvedenŕ 'Dátum
poskytnutia úverového rámca, vtedy prvé Úrotiové obdobÍezaĎína v deň Dótumu poskytnutia úverovétío rémca;

(c) v prípade FKOvanej úrokwej sadzby obdobie, ktorého dfekaje uvedenév zmluve o úvere, pričom každé nastedujúce FKCvané obdobie
sa zaéfna momentom uptynutia predchädzajúceho Focovaného obdobia a prvé Fccované obdobie začina:

(0 v prfpade termínovaného úveruv DeňposkytnutiapnŕejosobitneposlytnutejĎastipeňažr^chprostnedkovavzťahujesanavSetly
v tomlo období nesplatené peňažné prostriedky, pokiaF v zmluve o úvere nie je uvedené inak;

(i0 v pr^ade kontokorentného úveru v deň, kedy j'e Dlžnk podfa zmluvy o úvere oprävnený prvýkrát pcžiadať o poskytnutie
peňažných prostriedkov, a vzťahuje satiež navšetky v tomto období nesplatené peňažné prostriedky.

Pokiaí počas plynutia FKOvaného obdobia VeriteT na žiadosť Dlžnlka Fbtovanú úrokcvú sadzbu mimoriadne upraví, ukonéí sa prebiehajúce
FKOvané obdobie predčasne, a s novou upravenou FDcovanou úrokovou sadzbou začne plynúť aj nové FKOvané obdobie.

Základná sadzba znamená platnú a účinnú sacfcbu irčenú jednosfranne Veritefom, ktorá bola pod označenim "Zékiadná sadzba pre
podnikateíské úi/ery" pre menu zhodnú s menou úveru napostedy cznámená na webovom stóte Veritera, priĎom medzi hlavné okolnasti,
ktoré mOžu ovplyvnif zmenu výšky Základnej sadzty, patrl najmä: (i) zmena výšky lirritnej úrokovej sadzby Európstej cenfrálnej banky pre
týždňové REPO tendre pre pr^ad Základnej sadzby stanorónej v mene euro, (ii) zmena výšky sadzty Federal Funds Target Rate FED
(Federálny rezervny systém USA) prejednodňové operácie pre pr^ad Základnej sadzby stanovenej v amerciych dolároch, (iu) zmena
výšky limitnej úrokovej sadzfcy českej národnej banky pre dvojtýždňové REPO terídre pre pr^pad Zákládnej sadzby stanovenej v ČZK, (hŕ)
zmena výšly limitnej úrokovej sactzby Bank of Bigland pre Jednodňové REPO tendre pre pr^ad Základnej sadzby starmenej v GBP, (v)
ako aj zmeny rozdietov medzi kótovanýrri medzibankovýrri úrokovýnni sadzbami a sadzbami uvedenými pod (i), (ii), (iii), (iv).

V zinluve o úvere:
(a) nakladaiie znamená predaj, odplatný pra/od, bezodplatný prevod, zámenu, nájom, odplatné atebo bezodplatné prenechanie do

užh/ania, výpažičku, a to tak dobrovoTne ako aj nedobrovoTne (napr. v pr^ade exekúcie), a nakladať sa bude vykladať v súlade
s vyššie uvedeným, priíom za nakladanfe s pazemkom sa považuje aj akákofvek činnosť smerujúca k vzniku atebo zmene sta/by na
lakomto pozemku, pokiaf fcle o činnosťbezprechádzajúcehopfeomnéhosúhlasuVeritera;

(b) má sa za to, že Pripad porušenia zrriuvy trvá atebo pretrváva ak Dlžnik tento sta/ neodsfránil atebo ak sa Veritef práv vyp^vajúcich
z tohto stavu plsomne nevzdal;

(c) každý odkaz na osobu (vrátane Veritefa a Dlžnka) zahfňa aj jej právrych nástupcov ako aj postupnBíov a nadobúdateTa/ präv atebo
záväzlmv,ktorlsaslalipastupnl<miatebonadobúdatermiprávalebozátfäzkovvsúladesozmÍuvou,dopräwa/alebopGvjnnost[z ktorej
vstúpili;

(d) každýodkaznaal^l<)rvekdokument(vrälanezmhivyoúvere)znamenáprfslušnýdokumentvznenl|ehododatkovainýchzmien.

r,

2. Uver

FtadFa spôsobu poskytnutia avrätenia peňažnych prostríedkov uvedeného vzmluve oúvare Veritef môže poskytnúť úver ako (a)
termlnovaný úver, atebo (b) revoh/ingový úver, atebo (c) tmntokorentný úver.

Terminovaný úver je úver, z ktorého m&žu byť pocffa dohody DlžnBa a Verftefa poslytnuté peňažné prosfriedty jednorazovo atebo na viac
krát až do dohodnutej výSky úveru stanwenej vzrriuve oúvere, priSom DIžnk je povinný poskytnuté peňažné prostnedky vrátif
v sptátkach atebo jednorazovo poďa dohodý stana/enej v zmluve o úvere, a pričom poslytnuté peňažné prostnedky, ktoré už Dtžnlk raz
vrátil, nie Je možné opätovne poskytnúť.

Revotvingový úver je úver, z ktorého mäižu byf poskylnuté peňažné prostriedky na viackrál poďa Immtov celkovej výšly úveru pre prísluSné
obdobia, ktorésú wedené v zmluve o úvereav rámci každého takéhotoobdobia jednorazovo atebo naviackrátaždovýšky limitu cekovej
výšky úveru pre prísluäné obdobie, pričom s výnimkoupostednéhoobdobíaje Ožník v postedný deň každéhoobdobia pa/inný postytnuté
peňažné prostriedky vrátiť tak, aby v tento deň cefltová Ciastka všetlych poskytnutých peňažrych prosfriedkov neprevyšovala celkovú
výšku úveru stanovenú pre nastedujúce obdobie a v postedný deň pcstedného obdobia je Dtžni< povinný vrátiť všethy poslytnuté
a nesplatené peňažné prosfriedky. Roskytnuté peňažné prosfriedky, tctoré už boli raz wátené je možné podfa zmluvy o úvere opätovne
poskytnúťten podfa limitov celkovejvýšlyúveruanaobdobíauvedenévzmluveo úvere.

Kontokorentný úver je úver, z ktorého môžu byť peňažné proslriedky poskytnulé na viackrát poďa limitov cekovej výšky úveru pre
prfslušné obdobia, ktorésú uvedené v zmluve o úvereav rámci každého takéhoto obdobia naviaclrát až dovýšfy limitu celkovej výäky
úveru pre prblušné obdobie. a to fomuu vykonania prlkazov na úhradj_ platieb ,DlžnB<a z Bežného_úetu vedeného u VeriteTa atebo
akoukofvek inou pbomne dohodnulou formou nakladania so zoslatkom na Bežnom úäte vedenom u Veritefa, aj keď na to Dlžnfk nemá na
tomto úéte dostatok peňažných prosfriedkov, prfcom s výnimkou postedného obdobia je Dtžnk v postedný deň každého obdobia pcvŕnný
poskytnuté peňažné prosfriedky vrátiť tak, aŕy v tento deň ceUrová ôiastka všetkých poskylnutých peňaíných prostriedlm neprevySovala
celkovú výšku úyeru stanovenú pre nastedujúce obdobie a v postedný deň postedného obdobia.j'e Dlžnk povinn/ vrätff všetky poshytnuté
a nesplatené peňažné prostriedky.

Ak Dlžnik žiada o poskytnutie peňažných prcstriedkov za účetom vyplatenia faktúr, ktoré Dlžnk predkladá spolu so Žiadosfou o
poskytnutie peňažných prostriedkcv, poskytuje Veritef peňažné prostriedky (čerpanie úveru) zásadne ten priamo na účet fretej osoby,
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lÍ^d^n^a^Í^v^Slr>^Íť^?r!iÍ, l^n^^.^^ľi^nb,ÍÍ^l,ľSÍľÍ^l^
^fl.E^n!?-'-^J^.V,f:^u-v-^-d?h(>d?u^m-ii.č?lom.úYRr^Rp!aten'e.in?ho úveru/in?ch úveroy (ďatej ten "P&yodný úver"]i poskytuje Verfttí
ď^rníLCl rSä^>S^?^ >  ^ľL^ ?S?[  JfJeJ?<nÍ^ I^?.^^?^?^T*JTľAP!lÍ^
VeriteF nebudevýstovne súhlasiťs tŕrr\ aby boli takéto peňažné prostriedky poskytnuté pripfsaním na bežný účet Ožnka;

3. Odkladacie podmienkv

^-s.^yírt^e-^^.^Í>í??^^.?dkl^cie.pod'?1i?rlk!IÍ'-DB-nlks^.?-s?/-äzuJe'^e r1asyoJenäkladyzadwážia pTedtožíVenteTovivšetky
^^"^^aJ.ŕäT"9d.^^h,Pod^n^vt^jfor^.?s^ľ?^aho^a^\SPPre.verRrfa.akw^ov^ré-"^^
povinný pos^núf CBnkovi peňaínéprostrtodky, akforna atebo ohs-ah dokumentov Odkladacfeh podmienokpredloienŕchVerMoví
nebudú preVeriteľaakceptovaterné.

4. Platbv

(a)Ak vzrriuve o úwe nie jeuvedené kedy je pohTadávlffl Vefftera splatnou, takáto potfadá/ka je splatnou najneskĎr v tretf pracovr^
^.od?._dňa-d^6ema.v?n/y.y?rite!? n?zapJa?en.<?:.s'Í?in?(ou. PrŕaduPlatby formouzapočRania poďa článku 16 nižšie alebo
Ä^;?^^lá ; JÄSÍ^^"^^.^^^'5?"^5?6^'"^-T
poskytnuymj ako temKnovaný úrer atebo ako rwolvingovýúverv prospech Úveroi/ého ú6tu a vsúvistosli speňaž^mi prostnedfami
posltytnulýmlako kontokorentný úverv prospech Bežného účtu vedeného u Veriterai, atebo v prospech tatóho účtu, lctorého čfslo bude
W^;W^^<"^J^, ^Č^Ä<^nlS, nTadenďo.!'~^nemiBžezai^RaťžiadnusTCjupotfadávlttivoCiakejkorvekpohTadfc právnemui nástupccyi)vyptývajúcejzo
znAivy o úvere atebo súvBiacej s ňou, priôom pre odstránente pochybnostfje dohodnuté: že svoju pohTadávluj nemĎže ben-g((ani
^'SľL&ÍLF'?^. ľÍK^lJ^Í^^?-^?fs..%LJ^ŕ..a^-r^T.k.J;)^hrad^ka.Yer.it^ra-?0 z^uvy °l:ivere (ateb?
z-ajréhoko^kiňou.súvtsraceho dokumentu>atebo v súvi8to8ti s ňou- Poskytnutá 2o ^any Veritďa ako zäbe.peka-v-úveT^h
operáciách Burosystému.

^v.!3r?ade-a_keJk?v,lek.l?_ta!bfveriteí i (vrátane zapoĎllania podfa čtínku 16 nižšie a inkasa potfa článku 17 nižšie), sa platba poiŕye
s^ ^,^a-PJ?^n.S-í?s?.kf-^?tn^tJ^^-v^ril?-ne^?-l,ln-ŕ PJ?t?? s^z_ap°člla ,n^prv na úhradu splatného úŕpku z omeškana,
potom.spteSého.úroku,ív- prSade= ?afihyPO_útferw-nástedne-.aLna.úhradu.POPIatku za správutermfnovaného'úvemA/edenie
SÄÄ ÍÄ,ÄS;:,prÄa^Äďfm^^";a?oita.naS'radun-Pta!n^POĎRÚC sptótkou istiny najbnžšie nasledujúcou a pokra6ujúcsplátkam btíny v poradíod najneskorSejdoby splatncstí, pokian/alteŕna
ŽHdoslclžnka nebude súhlaslr s týnF^ abysa Mmoriadna splátka použiia na rovnomemé zneenie splátok so zachovanfm ch doby
splatnosti.

(c) Z^rósjrany^dohodli na vylúčení prá/a Dlžnka urĎiť tíčel platly inak, a na vylúeení prbbšných častl ustanwenia § 330
Obchodného zákonnka.

5. Vvpočet úroku. úrokz omeäkanla. úrokové obdobia

VeriteT tznamuje Základnú sadzbu yyvesenfm prislušnej sadzly v obchodrých priestoroch VeriteTa ajéj zverejnením nawebovom stíte
y.lr?^LX^Í.a.??!l!L??-do!15^'_ž-^,ÍE?žd.é.rlwé..ličerli? ?l?l?°-?.me>na.základneJ sacfel:y ie p("e Diž"*<a zátfäzné odo dňa účinnosti
prislušnej sadzby uvedenéhov oznámeníVeriterapodrapredchádzajúcejvety.

v^rit?-n1ôž.eíjlč^a.lre<?fkofve^z,m?niť.^?!d^dn? sadzbu poďasvojho vlastného vyhodnotenia situäcie nafinančnomtrhu, pričom prihliada
najmä na okolnosti uvedené v definfcii Základnej sadzby.

Akjeároková sadzba slano/ená zmluvou o úvere ako pohyblh/á úrokcuá sadzba a poífta sa s pomocou EURBORu, LIBORu atebo
F'RBORu, na všetky poskytnuté peňažné prostriedky savzťahujú po sebe nastedujúce Úrokové obdobia.

^ÍľS-bď^^^ľ,ďnsr,ľ°-T?^our,^^9RU;.blB9f^ia.^b.o_^lBJ3f?u.-a atc r?e?u?ú ex.istwať hodnot/erné a primerané prostriedky na
urCenBELRBORĽLIBORuateboPRIBORuateboakyer>erzistí,žejehoskutočnénákladynacbst>aniez(^^^^^
trhupresahujúUBOR, PRBOR atebo BURBOR preprislušnéä-okovéobdobfe.Veriter
(a) otakejtosituáciibezzbytoCnéhoodkladuupovedomíDlžnBta, a
(b) akonähle to budeprakticky možné stanovl úrokovú sactebu pre prfsluSné Úrokové obdobie ako súčet (1) marže wedenej v zmluve

oúvere, a(2) sadzty, ktoró Veriter urót, ako percentuálna sadzba p.a. predstavujúca näkfad refinancovánÍaVeriterazakéhokGŕvek
zdroja, ktorý si Veritef odĎvodnenezvolil.

Každá Ďiastka úroku podľa zrrluvy o úvere, stanoveného percentuálne na ročnej báze (p. a.) sa počita s použitím nasfedujúceho vzorca:
P=(A*D*R)/(360*100)

IS!?<Í!?íl^i5^1,?rí f^niSJ'/Í?  ial2^iľ^^^!!isiílSFÚ!"?S,;.!?J?, ^'in^'/fxw?^lJ-s-ai.?Tllľľ?ŕLPDJe počRt skutočne up>ynu^ch
dní, za ktoré sa úrok poôfia; (d) Rje sadzba stanovená podFazmluvy o úvere; a (e) *je znakom násobenia.

^.??-TŕX FÍ?-ad^^frlov^ét1JLa^b?-fevo(vin??f.^0 ?v?ru nffiaPŕlt[ akúf^l'vek splatnú Ciastku istiry na zákfade zmluvy o úi/ere atebo
v súvislosti s ňou riadne a včas, za/äzuje sa zaptatiť Veriterari za dôbu omeškania okrem bežného úroku aj úrok z-omeškania vovýške
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podfasaífcby 5 % p.a.. Ak DKnik v prfpade kontoftorentného úveru nezaplatf akúkofvek sptatnú ŕiastku záporného zostatku na účte, na
ktorom }e mu poskytnutý kontokorentný ťh/er, radne a včas, zaväzuíe sa zaplatiť Veriterovi za dobu omeéteinia z tejto sptatnej ate
nezaplatenei čiastky namiesto bežného Aoku ten úrok z omeškania vo výífce potfa sadzty, ktorouv Case takého omeSkanía Va-iter bežne
úročt nepovotené prečerpanía na bežných úítoch vedených u VenteFa.

6. Dane

Dižník sa zaväzuje vyttonaf teaždú ptatbu poďa zmluvy o m/ere atebo v súťistosti s ňou bez zrazenia atebo zadržania akejkoľvek čiastky
s vŕílimtou pr^adu-ak íR Prävnymi predpisrri požadovaná Daňová zrážka. Ak OžnfkDvi ukladá právny predpis pwinnosť vykonať Daň ovú
zráéku, Ctžnk musí(a) vykonaf Daŕtovdzräžku v tehQteaspä6obomvyžadotfafýmprtetuSnýmpräwiympredpisom, (b) bezodldadne po
vykonanl Daňovej zrážly predtožiť Vwitero>ŕi dôkaz otom, že bota vykonaná, a (c) vykonať platbu VeriteTovi tak, že táto bude zvýäená
otakú čiastku, ktorá zabezpeftl, aby Veritef dostaf aj po vykonaní Dartovej zrážky platbu v tatej výéke, vakej by Ju bol býval dostal
v pr^aade, ak by prävny predpis neuMadal Dlžnfkovi povinnosťvykonaťDaňovúzrážku.

Každá čiastka sptatná Veritefovi poďa zrrtuvy o úróre afebo v súvislasti s ňou (tfrátane odplát Verttera a nátíracfy Jeho úéelne
apreuká2atďn8yynataiíenŕchV!ŕdavlCT)je v zmluveoávere uvedená bez dane zprtíane} hodnoty, ktorá m&že byťsplatnávsúrfislosti
s platbou tafcej Siastky. Ak budetakóto dáň sptatná, OSnk Je povinný zaptatiť Verŕterovi okrem samotnej éiaatky sptetne} podľa zrriuvy
o úvereatebovsúvisfostis ňouaj prfslušnúčjastkutakejto dane.

7. Záväzné vvhlésenla

Pre úôety zmluvy o úvere Dlžnfk poslytuje Veritefovi nasted^úce vyhtáseria:

(a) D&ntk má (1) prävnusubjektivitu, aspôsobitosf na_pr*ne _úko^ podía právrych predpisa/ Skvenskej republiky, ako aj riadne
oprávnenie vylmnávafäinnosť, ktoróvykonáva, (2) prŕomv prpade, akje Dlžnfk obcou atebo msstQm, potom )e obcou atebo mestomt
ktoré je prävnbtou oeobou potfa zákona č. 369/199D_2b, atebo zátona fi. 401/1990 Zb. atebo zákona ä. 377/1990 2b., vSetky
uvedené zákory v ich aktuáhiom zneni, afebo iných zékonov, ktoré ch nahradla, {2^ prjpadne ak Dtžnlk je samosprávrym krcyom
(vyäšfrn územným ceteom), ie právnickou osobou podfa zákona č. 302/2001 Z. z., v atóuálnom znenf, atebo iného zátoná, ktorý ho
nahradi,

(b) Dlžnfk zfekal všetty súhlasy apodnikol všetky krofy pofrefoné poďa: (1) práviych predpsov, (2) svojich internŕch pred|Msorf
a dokumentov, potóaľ nejaké intemé predpisy a dokumenty existuíú. ako aj (3) akýchkďvek inych dokumentov, ktotýrrije viazaný. na
to. aby ptatne uzavrelzmluvu o úvere a kážflý in? dokument s ňou súvisiaci, ktoréhoje zrrtuvnbu stranou a afcy plnilväetky povínnosti,
ktoré v ňom na seba pra/zal, a ak je DKnfk obcou, mestom, atebo samosprávrym ta-ajom, potom DKnk v siivisteti'suzavretŕn
zmluvy oúťereaphenfmpovinnostfz nejpostupovalnsn/yíeajvsúlades prsvidlafri a postupmi týlajúcitri sa vere^ného obetarái/ania
podfa prfelušných právnych predpisov,

(c) zfriuvaoĎvereaKaŽdýdokument. ktoréhoje Dlžnkzmluvnoustranouvsúvistostisozrrtuvouoúverejepfatnýaprenehozáväzný,
(d) uzawetie zmtuvy o úvere a kaídého dokumentu v súvist(>ti so zmluvou o úvere, ktorého je Dtžnlc zmluvnou stranou ajeho plnenie

povinnastí poďa tatóhodolmmentu nte je v rozpore:(1)sožÍadnymprávryffipTedpisofn (2) so žiadnym z jeho intemŕch predpisov
a dokumentov. poktar nejaké interné predpisy adokumenty exfetiijú, ani (3) sožiadnym iným dokufmntom, IdorÝmie viazaný,

(e) riadna účt<vnä2AfierkaCXŽnka(akmá ĎtžňfkOtftédanúosobu, tak koreorriovanáa ak má DKnfl^ povinnosť audituriadnej účtovnej
závierky, ta!( auditovgná) napoetedy doručená Vertterovi (1) bota pripravená v súlade so stovenal^nni úätcvn^rri predpismi, fctoré boli
Ironzistentne apNtované poías celého (ičtovného obdobla, za ktoré bota pripra/ená, (29 poskytu;e verný a pravdivý obraz
o sltutoĎnQstiach.fdorésii predmetom úôtovnfctva Dtžnta a ofinančnej situácii ku dňu, ku ktorétnu bote ^fyhotcyená, to všetko za
predpotdadu, že DBnik je povinný vjesť úétovnictvo podFa osobitných právnych predpisoi/,

'f) odo dňa, ku ktorému bola vyhotovená riadna účtoťná zft/ierka Dtžnlka (ak má Ožnfk Ovtädanú asobu, tak konsolidovaná a ak má
Dtžnlk povinnosť auditu riadnej úíto/nej zátfierky, tak auditovaná) za postedné účtovné obdabie Užnka predchádzajúce úŕtoŕnému
obdobiu, v Morom bota uzaretä zrriuva o úróre, nedcéto ku žiadnej podstatnej negatfr/ne} zmene v Jeho finanŕnej situácii (ak má
Dtžnlk Ovládanú osobu, tak konsotidovanej finaninsj situäcu), to všetto za predpoklactu, is DlžnBc Je povinný vfesť úétovnfctvo podTa
osobitných právnych predpísov,

(g) neprebieha ani nehrozižladen spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodoovského a sprátfneho konania), ktoré by mohli, ak by
skončfli nepriaznivo, maf Ftodstatný nepriaznivý dopad na Dfžnfea,

(h) každá infcrmácia predtožená Dlžnkom v súvistostí s ieawet8n zmluvy o úvere je sprävna a pra/dh/á (tu dňu, ku tttorému bola
predložená a Dtžnk neopomenul predtožff Veriterovižiadnu infarmáciu, ktorej predtaíenie by spflsobito, & inä ínformácia, (ttorá bola
Veriterovipredtožená by sa stala nepravdivou atebo zavádzajúcou,

(i) Ožnlk neuznalžiaden svo| dlh formau vykonateTnej notórskq zápisnice voíi žiadnej osobe ani nezriadil žiadne zátožné prátfo ani iné
prävo zabezpefienia kíiadnemu svojmu existujúcemu atebo budúcemu majetku, ani neposkytol ruŕente ani iný sp&sob zabezpečenia
záväzk(w tretej osoly, s výnffnkou zábžných práv,vykonatefnŕch notárekyeh zépisnfc atebo iných práv zabezpečenia, údaje o ktorých
boS pisomne oznámené VenteroviDtžnkom pred uzavrelfrnzmluvy o úvere,

(j) Dtžnift pod santaiou okamžitej splatnosti cetej dŕnej sumy ku dňu, tedy sa VerfteT dozvedel o neprahfdivosti tohto vyhlásenia, vrátane
sptcrtnosti ŕrokov za cetú dohodnutú dobu úveru vyhlasuje, Že nemá k Verttefoŕi asobitny vzfah pocfa § 35 zákona o bantäch
Ď. 483/2001 Z.2.v znenfneskorSfch prRc4>i&ov,

(k) pri vykonanl každej ptetby poďa zmtuvy o u/ere atebo v sú/istosti s ňou Dtžnfk použije výhradne finančné prosfriedky, tóoré sú jeho
vtastnfcttfoin av prfpade, akje Dtžnikfyzfckou osobou a má pr^adne mal bezpodietové spoluvlastnfch/o manžetov, pótom aj finanéné
proslriedky, ktoré sú v bezpodietovom spoluvlastnfclve manželov, pripadne sú súCasťou zaniknutého azatiaf nwyporiadaného
bezpadietovétio spoluvlastnictva manžetov,

(1) Dtžnfk vystavuje taždý dokument a uzatvára kaídii zmluvu, ktorej ie zmtuvnou stranou a kážd^ dokument súvisiaci s takou zmluvou,
vovlastnommene anasvojvlastnýúäet,

(nr) nemá žiadne tatté záväzty po lehote splatnosti vofiižiadnemu daňovému úradu, voči Sociálnej poisťovni, voči zdravcftným poisťovniam,
cohiým úradom ani Žiadnemu úradu práce, o ktorých by Veritefa ptsomne neinformovatpred uzavretlm zrrtuvy o úvere.

6/15 VÚBjeďenomskupiny OTťS4 Q SŕNBiOlO
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nnn VUBBANKA
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1 , 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresnýsúd BratisJava 1
Oddiel: 5a, Vložka č, 341/B, lCO: 31320155, vub.sk Všeobecné obchodné podrrienky pre úvery zo dňa 15.01.2020

(c) ktorékorvek z vyhlásení, ktoré bolo urobené atebo ktoré sa považoi/ato za zcpakované Dlžnkom v zmluve o úvere atebo ktororrtorvek
Ln^iúyJSJ-a-(:OJľ,-a??..?žľ^-predlož?Pom <??kum!n.te_(.nie.terLalT^ - .v.r^tane ži?do6tL DlžnBffl. ° uzavretie zmluvy o úvere, na
záiSde,w^botaz'ntmoú''?euzaTCU a ^"edokumert.Cestnévyhlásenteoko^no.nuÍ^ŕ^oďŕz^iízékona
6. 297/2008 Z. z.o ochrane pred tegateáciou prjmov z trestnejôinnosti a 6 ahrane pred financo/anfm terorizmuv znenÍneskoTsÍch
predpisov, p^adne zákona ktorý ho nahradQ,'boto nepravdivé v deň, kedy boto'urobené atebo v deň, keriý sa považovaio'za
zopakované;

^ SS^i??iS5-dlhlÍ.S5nJI?-,?tel?-^za?^tÍn?_v-de^^-8?!?t-n^sti^Jlle^0 R?.st^ Pród6as"R splatnou atebo splatnou na prvé
požiadanie veritefa - tretej osoly. alebo VeriteTa v prípade čiastly dŕnej podfa akéhoko^ek iného dokumerTtu'uzavŕerého~meďzJ
Veriterom a Ožníkom (vrétaneakýchkcfvek iných zrriúv o ú.ere atebo s nm súvisiacch dokumBntov):alebohrozÍ,-íe'sa-Íaksrane
vdôstedkuporušeniapovinnostiprlsluSnejosoby;

(e) D?nfksastareatebo.m&že byt'Pwažwan? zaptetobne neschopného atebo predlženého pre účety akéhokol^ek prävneho pre*isu.
ktorý sa na neho vzťahuje;

(f) ažn!kvyh?-s! al?bo,uz-ná.voči ktorémukorvek svojmu vente^i atebo akejkoFvek inej osofae svoju neschopnosť splácať svoje dlžné
čiastky v 6ase ich splatnosti;

(g) Ožnlk začnerokovaniesYJacerýmjveriterffiioakejkoryekreštrukturalizáciiatebozmenesplatnostisvojhodlhu;
(h) Dlžník atebo akäkofvek ináosoba podá ná/rh na vyhlásenie konkurzu na majetok Ožnfka, na reštrukturaleéciu atebo na začatfe Íného

^do.bné.ho,,tonanLvróL nÍWJ.Vateltorve^^e>to^toz^ ss vyhlásenie konkurzu na majetokD'lžnÍka^
reštrukturalizácia atebo začatie iného obdobného konania voči DKnHrovi je právne fnaž'né;

^ ??-!??.ŕ nŕľr^-^af-^?^Af^tu!^rí??ho-alelbo-.iné^ooJ91nu 5Mžnl^/a bo .k Je.t1° r(zhodwaniu per roliarn), ak taký orgán DlžnBo
existuje, za úĎetom preroko>/ania návrhu na podanie náŕrhu na vyhtäsenie ko'nkurzu. na'reÉtmktuŕateáciu;' na' Ía<vidá~c1u"aiebo"na
zrušenie bez Skvidácie;

(Ď VOCLDKnlsyLbuíepodaný návrh na exekúciu- v^kon ro2hodnutia atebo na podobné konanie, ktorého úôelom }e nútený v?kon
právoplatného rozhodnutia;

(k) DBník preslane vykonä/aťatebo nastali okolnosti (vrätane zämeru pTfehišnej oscby), ktoré m6žu smerovať kzastaveniu vykonávania,
jeho hlavnéhopredmetu podnikateTskej éinnosliv pripade, akje Dlžnlk podnikaterom;

(I) PhCTePovlnr1MtlvRrótfaiateboren^Podfaz^úvyoi^^^ inéhosúvisiaceho dokumentujev rffipore atebo
sadostanedorozporusprávnym'predpismiatebotopŕfslušnáosobatvrdf;

^ ??-Í?-^^<iSS?J?Í^.Lfľ?u^?-ILÍf?re"alebo."Íého súťisíaceho dokumentu z akýchkorvek dôvodbv, atebo prejaví svoj úrrysel
odstúpifod takéhoto dokumentu atebo ho vypovedať;

(n) y pripadR, akje Dlžnflt obchodnou spotočnosťou atebo družstvorn, a Jednou atebo viacerýmí navzájom súvisiacím' atebo nesúvisiacirri
transateiamidôjdeoprotistavuoznájrenémuVeriterovipreduzatvoŕentTizrrfavyoúverekuzmBnevlaVtnfctva^^^^
!^^L?/? ,S?.^a^h-?r^^^^..^^?lt?.jT_p-e-r?!?-tlJáJn<l?odiel w.^ Y zmluve o A/efe a ak taký podieínieje
"^..k-ateitorve!l.zmene.ľ?5tnk:t'a P°dBIU na ^nom-lmanl a/atebo-hlasovacfch p*Bch-Knl>:okrBm pÄ'a-k s'tym
Veriter vopred pfeomne súhlasf;

(S kt_or?_fK)rv^k?v.tóda^lá.oTobal.Dlžnlka (yPI'ŕadR'akmáDlžnlkasPoňJednuovládanú<)sobu)prestanebyťjehoOvtódanouosobou;
(p) ^?^i^?^Í!le?f^^??^fe?^!^LnTsúvisiacch skutocno^ tíoré podfa odft/odneného n&oruVeŕiteTa

budú mať pravdepodobne Podstatný nepriaznivý dopad na Dlž'nka;
(q) ':pr^adtLak boto.v '?rosPechver'teŕazrHdené'akékoIYek zäložné ,Právov SÚVBlosti sozrriuvou o úvere atebo akýmkofvek súvisiacim

dokumentomdôjde kznBeniuhodnotypredmetu takého záhfiného préva oproti hodnote akceptovanejVerÍteíomvéEBezŕ.adenÍa
2ák?-néh.o-pr*/a.LatebotElkó,zá_tož"é Prát'° P° Í?ho 2Tiade"1 nevznikne. atebo sazabezpeéeniez'árózkov podfa zrriuvy o'úveTe'atebo
!S;^e-k?^i!ŕ.eÍO-?^ľ^u.^Jl?íra odôród"eného názoru vRnteTa nedostatočné.-a DKnk také zabezpečenie'nedopľnf
spflsoboma v tehote urôenejvo výzveVeritefa;

^ ^pjň?^'. ?- ..??? -?^ľ°s?^rxm.kr?J"?. ^vl?sh? úz.er?11T?m c^lkom)' SL?tátna Poktednfca vzrryste prfelušr^ch právnych
P!?ÍP^-^-n^^??h-^f. platbu akeJlrofvek iiastky, ktorä má byť zaplatené Ožnlkom podfa zrriuvy o úvere atebo iného sňou
súvisiaceho dokumentu;

(s) v prlpadR. ak Pohradá/hai ld:orá Je zabezpeôená čo aj ten čiastočne, zátažným právom k tomu tetému zálohu atebo jeho äasti, ako je
z^p^.?o^^eyazte]ioz^o^ew-.rm^za^tenäy(leV SPlatnostI. ateb° "staie predčasne's'praťnou
alebosplatoounapvépoiladan. >e,Ma -tretej osoly.aUoVsrMav prt>ade ^slky dBneipodraBkého^ek.ého'doa.;
^??-o*^LY??Ío^l^ŕ.T.^a^^h^ekJ^2^0úwreatebosnim'^
žesatak stanevd&stedku porušeniapovinnostiprfslušnejosoby;

(1) Veriter nadobudolodôvodnené podozrenie, že konanie
a. Dtžnka, atebo
b. Dlžnlkových Ovládaných atebo Ovládajúcich osôb, atebo
c. osôbposkytujúcich2abezpečeniezáväzkovE31žnkazozrriuvyoúvere,atebo
d. OS^OPrÍYnen1?ci1,kona^zaažr?Bta' alebozajeho0vládanéalebopyládajúceosoby,atebo
_e-._.OSĎboPrávnen^hkon.afzaosobyPosfEytuJúcezabezPeäe.niezáväzkovaž"^zozmluvyoúvere,

odporu^ priv^ predpsom atebo teh obctedza; ahb-o ŕ v rc.po^ s ^ ^.rtatebo-so-zásada^p-oci.ého obchodného
styku;

^ ^lS^^rSSSyh&^S^^^Í^J}^^^,^^S:.?^?^f.^?^JS^awo ^tebo nePriamo vlastnená étenom Skupiny
atebo ktorýkorvekälenitatutámeho atebo iného oŕgánuktorejfcorvekz uvedených osôb, sa stane:

a. Sankcionovanou osobou;

b" S^.^l!?-m-?kejkoryRk transateie atebo akéhokoívek iného konania, v dôstedku ktorého by sa mohol stať
Sankcunovanouosobou;

c"  i?I?.l^-^lebo účastnB<om) akéhokoľvek näroku, vySetra/ania atebo iného konania v akejkofvek súťistosti so
Sankciami;

ď ?S?Í!;)-.r^i^S^r-v.^!r?.n??k?ie.aJ?b_c?-_i?_eJ-?lÍhfityf ktorá STOIfm ÚSRtom atebo dôstedkom priamo atebo nepriamo
obchádza ateboporušuje akékorvekSankcie;'atebo

účashillmmal^chfm^ekobchodnýchalBbo iných trareakcÍEatebo aktivK, klorých úfiastnBmm by bola Santennovanä osoba, atebo z
ktonŕch by nnala Sankcionovaná osbba prospech v rozpore so Sankciarri, ktoré sá na danú Sankcioňovanú osobu vzťahujú.

9/15 VÚB je členom skupiny INTES4 Q Sŕ^NIMOlO
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nnn VUBBANKA
VÚB, a.s" Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresnýsúd Bratislava I Všeobecné obchodné podmienky pre úvery zo dňa 15.01.2020Oddiel: Sa, Vfožka ŕ. 341/B, lCO; 3132Q155, vub.sk

termfnovaného úveru atebo jeho Ďasti v postedný cfeň vted/ prebiehajúceho Úrokového obdobia; vypočftaná na
základe úrokovej sadzby: uvedene; y zinluve púvere a stanovenej dva ftaccvné dni pred začiatkom toho
prebiehajúceho l.Írokového obdobia, počas Morého bota predčasná splátka vykonaná, zniženej o sumu marže; a

"IT ie čiastte úrokov, Irtoré by bol Veritef zfekal remvestcuanfrn suny predfiasnej spléttqr za obdobie: odo dňa Ďhrady
predôasnej splátky do koncá vted/ práve prebtehajúceho Úrokového obdobia; za trho/ú sadzbu, priĎom trhovou
sadzbou pre obdobte (odo dňa úhrady predCasnqspl^-do koro vted, práve prebiehajúceho Úrokového obdobia)
je sadzba: EURGORvyhlasovaná v rczhodujúci deň (ďalej ten Rozhodujúci deň), ktorýmje v tomto prfpade deň,
'ktorý dva Pracovné dni 'predchádza dňu predčásnej splátky; 'pnčom lento EÚRIBORJe vyhlásený pre obdobie v dlžke
(odo dňa predíasnei sptátty - do konca prebtehajúceho ÚTokového obdobia); a pokfif pre taHfe obdobie v Rozhodiqúci
deň nieje taký EURBORvyhlasovaný, potom sa použge sadzbavypoôltaná metódou lineárnej interpolácfe medzi tými
dvoma hodnotami EURBÓRu vyhlasovarými v Rozhodujúci deň - pre to najbRžšie kralSie ato najbližäie dlhšte
obdobte, na ktorétenfo BJRBOR vyhlasovanýje;

"Hť je čiaslka úrokov zo sumy predčasnej sptätky; za obdcbie odo dňa úhracfy predčasnej splátly do Konefiného dňa
splatnosti fermlnovaného úveru; vypoĎftaná na základe úrokovej sadzby vo výške Ukvklitnej prémie, ktorá predstavuje
kladný rozdiel medzi tou úrokovou sadzbou, za ktorú by bol Veritef v deň ktorý dva R-acovné dni predchácka pivému
Dňu poskytnutia peňažnŕch prostriBdkov.zbkalzdroj'e na poslytnutie úveru na dobu do Konečného dňaspfatnosti na
báze poľyblh<y frokovej sadzly - asadzbou,_ktoró,v*ň_ktotý_dtfa Pŕacovné dni predchádzal prvému Dňu
poakytnutffl peftažnŕch prosfriedkoiŕ, rral: zodpoiŕedajáci BJRIBOR. (zodpo/edajúci = stenovenŕ 'pre obdobie
rovnákejdfeky ako botejeho dtžka uvedenávzrrfuve o úvere); a

"IV Je číastka úrokovzo sumy predôasnej splátky; za obdobte odo dňa úhrad/ predčasnej splátky do Kone&ného dňa
splatnostitermínovaného úveru; vypočltaná na základe úrokovej sadzby vo výške Likviditnej prémie, ktorá predstavuje
kladný rozdiel medzi tou úrokovou sadzbou, za ktorú by bol VeriteT v deň ktorý dva Pracovné dni predchádzal dňu
predčasnej splátky, zfskal zdroje na poslytnutie_ úveru na dobu do Konečného dňa splatnosti na báze pohybft/ej
úrokovej sa<fehy - asadzbou, ktoró vdeň ktorý A/a Rracouné dni predch&dzal dňu predíasn^ sptätky, mal:
zodpovedajúci ÉURBOR. (zodpovedajúci = stanoťery pre obdobie rovnakej dlžky ako bola jeho dlžka uvedená v
zmluve o úvere).

(b) V p^ade. že peň^né_pros1riedky atebo teh ôasť, Moré boli nkoyi poskytnuté ako terrrinovaný úver s Tbcnou árokovou sadzbou,
Dtžník vráti skór ako bola dohodnútá doba splatnosti, za/azuje sa Dtžnk zaplatiť Veriterovi aj čiastku refinanCnŕch náfdadov (ďatej ten
"Refhan&ré näilady"), ktoré po zohTadnení dohodnutého spôsobu splácania úveru VeriteT urfif vychádzajúc najmä z kladného
rozdielu medzi: (H-NO - (I + IV), pričom

"Fje éiastka úrokov zo surry: predčasnej sptätky, ktoru Ďiastku hy bol VeriteT zfekal za obdobie: odo dňa úhrady
predčasnejsplátky do Konečného dňa spíatnosti v prŕade, ak by došto ksplateniu termhovaného úva-u v Konečný
deň splatnosti, vypočftaná na z&tíade úrokovej sadzhy: vyhlasovanei v Rozhoduiúci deft, ktotýmje v tomto pr^ade
deň, ktorý d/a Pracovné dni predchádza prvému Dňu poskytnutia peňažných prcstriedkov; a ťosádzba pre obdobŕe
v dfeke od prvého Dňa posf^tnutia do Koneéného dňa splatnosti, priäom sa použije sadzba:

atebo sadzba BURBOR pre krátke úvery (t.j. pokiaF doba od prvého Dfta poskytnutia do Koneŕného dňa splatnosli je
najviac 1 rok); atebo sa&ba BJRAB3EIRS predlhé úvay (t.). .pokiaí dttoa od pivého Dfta pc6kytnutia do Koneŕnétío
dňa splatnos'ti je ďhšra ako 1 rok); avšak pokiaľ v Rozhodujúci deň - nte je pre obdobŕe v dižke od prvého Dňa
poskytnutia do Konečného dňa splatncetí - vyhlasoyaná žiadna lató sadzba. potom sapoužyesadzba vypočftaná
metódou Rneárnej jnterpolácfe medzi týrri dvoma hodnotamprfelušného EURBORu/EURA_B3EIRSu vyhlascvanými
vRozhodujúci déň - pre to najbližéie kratšie ato najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré EURIBOR/ EURAB3EIRS
vyhtasovaný je;

"ir je äiastka ťirokov, ktoré by bolVeritefzískal reinyestovanŕnsum/ predíasnej splótky na medzbankovotn trhu za
obdobie: odo dňa úhrady fredSasnej splátky do Koneôného dňa splatnosti v pr|Mde, ak by doSto k spfateniu
termfnovaného úveru v Konéŕnŕ deň splatnosti; vypoéftaná na základe úrokovej sacfeby: vyhlaso/anej v Rozhodujúci
deft. tóorŕm je v torrto pr^ade deň. Ktorý dva Pracovné dni_predctiádza dňu predéasnej splátky; a to sadzba pre
obdobievdtžkeododňaúhradypredCasneJsplátkydoKoneĎnéhodňasplatnosti.príĎomsa'použiJe'sadzba:

atebo sadzba EURBOR pre krátke úvery (t.j. pokiaf doba odo dňa predčasnej splátky do Konečného dfta splatnostije
najviac 1 rok); atebo sadzba EURAB3EIRS pre dlhé úvery (l.j. pokiaf doba odo dňa predčasnej splálky do Koneôného
dňa splatnosti je dlhšia ako 1 rok); adak pokiaF v Rozhodujúci deň - nie je pre obdcbie v dEžke odo' dňa predôasnej
splátky do Kone6ného dňa splatnosti - vyhlasovaná žiadna takásacfaba,potom sa použje sadzbavypočftanä metódou
Imeárnej interpolácie medzi týrri dvoma hodnotami prteluéného EURIBORu/BJRABSEIRSu vyhlasovaným
v Razhodujúci deň - pre 1o nájbližšie kratšie ato najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré EURBOR/ ÉURAB3EÍRS
vyhbsovanýje;

"lir je äiastka úrokov zo surry predôasnej splátky, ktorú čiaslku by bol VeriteT zfekal za obdobie: odo dňa úhrad/
predéesnej splátky do KoneSného dňa splatnosti v prjpade. ak by doSto k splateňiu terrrfnovaného ÚVB-U v Koneŕr^
deň splatnbsti, vypočftaná na základe úrokovej sadzby vo výške Likvtíŕtnej prérrie, ktorá predstavuje kladný rcedief
medzi lou úrokovou sadkbou, za Ktorú by Veriter v Rozhodu^úci deň, ktorým je vtotrto prfpade deň, MOTÝ dva
Pracovné dni predcháctea prvému Dňu poskytnutia peňaŕf^ch prostrŕedkov/zfskal zdroje na poslytnutie uveru na
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zásíelky, ak bola zäsieika poslaná poštou, a to na adresu stíta atebo miesla podnikania prslušnej zmluvnej sfrary uvedenú v záhlavl
zmluvy o úvere, atebo iné adresy, ktorésizmluvné strany navzájomoznátria podtatohtočlánku.

Pokiaf je medzi zmluvnými sfranarri pre niektoré dokumenty, oznámenia, Žiadosti atebo inú (mrešpondenciu spôsob doručeniä e-maitom
výstovne dohodnulý, potom platí, íe sa takýto dokument, oznámenfe, žiadosť atebo iná formálna koreSpondencia pcvažujú za doručené
vdeň odoelania e-mailu, ak bol e-maB odoslaný na ennaitovú adresu druhejznnluvnej sfrary do 16:00 v ktorýkofvek Pracovný deň,
^?^!?ÍJľ ajÍOÍRif-T?^^Í^-d^^^?.^-^SCľ^?!ľ-S?SÍ^?^ulú^i.^^^^^
ten za predpoMadu,že pTjemca emailovej sprävy pohfrdíl pnjatie emaitovej sprävy odoslanfm potvrdzujúcej emaitovej správy odosielaleTovi
emaitovej správy. Zmluvné strary si posielajú v dohodnutych prŕadoch e-mail na e-maitovú adresu uvedenú v zmluve' o A/ere atebo
v súvisBcomdokumente. pr^adne na e-maitovú adresu uvedenú v oznámenf o adrese (o zmene adresif) prteluSnej ziriuvrq straiy. tóoré
je doruôenédruhejzmluvnej strane.

15. BankovétafomstvoamlČanlh/osť

Verilef je viazaný ustann/eniarri právnych predp'Bov zabezpečujúcich ochranu bankového tajomstva a oprávnený využiť každú výnimku
poskytnutú týmito predpisnni. Dtžnk dáva VenteTwi výsfcvnŕ súhlas s poslytnutlm informácit tvonacich predmet bankového tajomstva,
ktoré sa ho týkajú {vrótane kópiezmluvy o úverea každého s ňou súvisiacich dokumentov):

(a) odborným poradcom VeriteTa (wátane prá/nych, účtCT/rých, daňcvých a iných poradcov), ktorl sú bixf viazani všeobecnou
proifesionálnoupovinnostounilíanlivostiateboaksavoČiVeriteTovÍzaviazaBpovinnosfourrlčanrivosti;

(b) pre úôely akéhokorveksúdneho, rozhodcovského, sprävneho atebo iného tonania, ktoréhoje Veriter účastnltom;
(c) osobe, ktorá sa na záldade rokovania atebo inej komunikácie s Venterommôže stať oprA/nenou atebo povinnou zozmluvy o úvere

alebosňousúvÍsiacehodokumentu.aksatakátoosobavočiVeriterovizaviazalapovinnosťourriĎanlivosti;
(d) osobe,s ktorou Veritď rokujeoizah/orenlzmluvy ozabezpeĎtvacomprevodeakéhokflTvekprávaVerfterazozmluvyo úvereatebozo

súvBiaceho dokumentu, atebo s ktorou Veriter rokuie o zabezpeteni postúpenftn atejkoTvek pohTadávly VeriteTa, Ktorá vyplýva zo
zmluvy o úvere atebo zo súvisiaceho dokumentu, atebo osobe, s ktorou VeriteT takú zmfuvu (atebo iňé podobné dojedhante) lé
uzatvoril;

(e) osobe. s ktarouVeriteT rokuie o_uzalworenf zrrhivy opostópenfpohTadávly zozrrtuvy o úvere atebozosútfisiaceho dokumentu, atebo
postupnlkovj, na ktorého Veriter takúto pohfadávku už previedol;

(f) osobe, ktorá preVeriteTa spracúva däta, ako aj subjektu, ktorý je uvedery na webovom sidte VeriteTa v zczname sprostTedkovateTov,
ak sa takáto osoba vočiVeriteTovizaviazala povinnosťou mKanBvosti;

(g) yeritefoyej Ovládanej osobe,Venterovej Ovládajúcej csobe, osobe, vo izťahu ku ktorej má Verŕterotfa Ovládajúca osoba posta/enie
Ovládanej osoby atebo podobné posta/eníe a osobe, v ktorej má VeriteTova Ovládajuca osoba postavenfe Ovládajúcej osoby atebo
podobné postavenie;

(h) pre úče^f zverejnenia zmluvy o úvere a s ňou su/tsiacch dokumenlov v Obchodnom vestnku podfa § 5a ods.(Q Zákona oslobode
infonnáciivpr^ade.akpodracit.zákona Kteopovinnezverqňovanéznluvy;

(i) akje poskylnutie informácie vyžadované od VeriteFa právnym predpism atebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy o úvere,

DKnfk sa zarfäzuje zachmaf mtŕanlivosť ovSetkých skutočnostiach súv'Biacch s uzavretlm zmluvy o úvere a s ňou súvísiacich
dokumentov s výnímlmu nastedujúcfch pr^adov:
(a) akje poslytnutieinfomnácievyžadovanéodDlžnlka právnymipredpismi;
(b) akje fnfomiácia poslytnutó odborrrŕm poradcom DBnlka (yrátane právrych, úfitovných, daňouých a iných poradoov), ktorí sú buď

viazanf väeobecnou profesíonáhiou povinnosťou mfčanlŕvosti atebo ak sa voči Dtžníkovľ zaviazaíi povmnosťou mlčanlivosti;
(c) pre úäety afcéhotofveksúdneho, rozhodcovstóho, správneho atebo iného konania, ktorého je D&ntk úíaslnlkom; a
(d) akje informáciaposlytnutáspredchádzaiúcimpfeomnýmsúhlasomVentera.

Osobné údaje osôb kDnajúcich pri uzavreti zrriuvy o úvere m&žu byť z d&/odu riadenia rizk konsoBdovaného celku spotoCneso zmfuvnou
dokumentáciou poskytnufé in?m subjektom v rámci skupiny/kor.soltíovaného celku ISP Group. Viac inTorrrócif o spracúvanl osobných
údajov na www.vub.sk.

16. ZaDoéftaniezBežnéhaúčtuvedenéhouVerftBra

(a) OínikvÝstovnestíhlasl s ^m, íeVeriteT m&íe ked/korvekzapo ftaf_sv^j splatnú portadávku atebojej časť, ktorú mä voôi Ožnfftovi
na záldade zmluvy oúverealebo dokumentu s ňousúŕisiacehoproti akejtorvek pohfadávke, fdoró máDlžnlk voéi Veriterovi (wátane
pohradá/ky z akéhokoľvek úätu vedeného VeriteTom), bez ohfadu na to, äi j'e táto pohTadávka DlžnBta voči VeriteTovi v Čase
započtenia splsrtná atebo n'e. Ak sú započftavané portadáMky ur&ené v rôzrych menáctí, Veriter je oprávnený pre úôety započltanŕa
prepočftaf Ďiastku ktorejkorvek pohfadávly do meny druhej pohfadávly, prBom použije výmenný kirz devfea-nákup (v prfpade akje
menou úveru euro) atebovýmenný kurz da/iza-prédaj (v prjpade akje menou úveru mena iná'ato euro), ktorý v éase prepoŕítania
bežne použh/a pri svojich menových obchodoch s lýni istýrri menami. V prfpade zapoäflania medzi pohradávkamí v rôznych 'menách,
oboch odlišných od euro, použge Verítef prepočet cez menu euro výmenným kurzom devfca nákup a nástedne výmenný kurz devfca
predaj, ktorýv 6aseprepo6ftaniabežnepouíftfaprisv<yichmenovýchobchodochs tými istými menam.

(b) Vprlpade, Že DIŽnflt má vedený Bežný ú5et uVeritera, Dlžnlk na tonto svojom Bežnom úfite (pokiaf sa s Veriterom nedohodne
výslovne na inomisvojom účte) vôase splatností akejkofvek ôiaslky istiny, odplaty, úroku atebo iného prŕslušensfc/a poďa zmluvy
oúvere, zafcezpeŕi dostatok peňažnŕch proetr-iedkov _ na to. aly Vertef mohol yykonať započftanie, a v tatorrto pripade VeriteT
započttanfe yykoná, pn'Ďom ak deň splatnosti akejfmfvek čiaslfy nie j'e Pracmnjfm dňom, VeriteF vykoná účtcn/nú operéciú zapoô Kania
ažv najbližšte nastedujúci Pracoyný deň (v prfpade termfnovaného atebo revolvingoróho úveru) prípadnev najbližSie predchádzaíúci
Pracovný deň (v prlpade kontokorentného úveru), vždy vSak s valutou dňa splatnosti; tým nie Je dotftnuté prA/b Veritrfa domáhať' sa
zaplatenia dlžnejiiiastky akýmkorvekiným spĎsobom
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(c) V pr^ade, ak v dobe kedykofVek poĎnúc dňom splatnosti akejkofvek čiastky u-oku, odplaty, atebo iného prfsluSenstva, súvisiacej
s peňažnými prostnedkami poskytnutýrri ako kontokorentnÝ úver, atebo akejkorvek; čiastky, ktorťi íe VeriteT opráunen? ú6to/ať na
ťarchu Bežného účtu vedeného u Veritefa na základe akejkoívek inej dohody medzi Veriterom a Dtžníkom, nebude na Bežnom účte
vedenom u Verŕtefa doslatok peňaírrŕch prostrtedkov na to, aby Veriter mohol vykonaf zapoôltante, Dlžntk dáva týmto VerfteTovi polyn,
aby Verfteí takúlo splatnú a nezaplatenú čiastku zaú6toval na farchu Bežného účtu vedeného u Veriteľa, a to aj v pr^ade, ak by po
zaúčtovaní čiastka záporného zostatku na Bežnom účte prevýSila limit celkovej' výšky kontokorentného úveru pre prfskjäné obdobie
stann/ené v zmluve o úvere. Ak 'ys takáto splatná a nezaplatená čiastka urtená v inej mene ako Je mena, v ktore) je vedený Bežný)
úôet, Veritef je pre účely zaúčtcvania podfa predchädzajucej vety oprávnený vyRonať prepoČBanie podfa odseku (a) vyššie. Rre
odstränenie akýchkoh/ek pocŕybnostl, Ďtžnfc výslovne súhlasf s tým že zaúétovanie aksjkorvek splatnej a nezaplateríej Ôiastly na
Bežný ú6et poďa tohto odseku je (i) v rozsahu limitu celkovej výšKy kontokorentného úveru pre prislušné obdobie stanovené v zmtuve
o úvere poskytnutŕn peňažnýdi proetriedkov potfa zmluvy_o uvere, a (Íi) v razsahu, v akom zaúčtwaná čiastka prevyšuje lento tímit,
nepovotenýmprečerpanim na Bežnomú&tevedenomu Vertela.

>

17. SBPA inkasozBeínéhoúčtuvedenéhovineibanlteainéDlatbvDlžníkanaLhferoví^Set

(a) V pripade, že DBnk nemä vedený Bežný úŕet uVeritefa, zav&uje sa D(žnB< mať vedený Bežný účet v inej banke, za
súčasnéhosplneniavšetkýchnastedovnýchpodmienok:
(í) Bežný účet DKnaa vedený vinq banteje vedep/ vtatej banke, ktorá ie alrthrrym priamym ú6astn9<)m

medzibantového platobnéhostyku v'rámci SB=*A (Singte Euro Päyments Area) priestoru;
(ii) Dlžnlk dat - a nezrušil - Mandát na inkaso v SEPA zo svoiho Bežného úStu v inej bante, v prospech VerfteTa, bez

obmedzenia výšky inltasovanejsunfy,s typomplatbyppakujúcasaplatba, a splnilvšetky ostatné podmienky potrebné
na to. aty Veriteŕ mohol vykonať SW inkaso podfa tohto_eiánku_17. V prlpade neskoršej zmeny (neaktuálnosti)
ktoréhokohfekzúdajofvwedenŕchvMandátenainkasovSER^,je DtžnIkpovinnýbezodkIadnedafnovýMandátna
inkaso v SS3A s aktuälnymi údajmi (napr. v pr^ade zmeny referencie Mandátu, zmeny Klentŕfikálora Veriíera ako
prljemcu inkasa, v prfpade zmeny ôfsta úätuDŕnlta, tóorého saMandát týka a pod.);

(iii) Bežný účet v inej banke je vedený v mene ELR
(b) Ak DtžnBtchce pre účely tejtozmluvy o u/ere zameníť Bežný úäet v inej banke za iný Bažný účetvedenýv inej bante, je

oprávnený tak urobif oznámenlm doručeným Veritefoťi aspoň 10 pracovrych dní vopred, prŕom sa zaväzuje zabezpečiť aj
na aktuálnom zmenenom Bežnom účte splnenie všetkých podmienok uvedených v tomto člänku pfem. (a) vyššie,

(c) Dtžnik sa zaväzu)e mať na svojom Bežnom účte v inej banke dostatok peňažných prosfriedliov na to/aby Venter mohol
vykonať SEPA infcaso (i) za účetom splatenia akBjkorvek čiastky úroku, tíroku z omeškania, odplaty za rezervovanie
neposkytnulých peňažnŕch prosfriedkov, oc^latyzazaslanie každej upomienky o nsaptatenfdlžnejäiastky,(u) zaúčekm
vrátenia poskytnutŕch peňažných prostriedkov (platty^íst.ny). (iii> za úíefom splatenia odplaty,za vedenie úverwého úCtu
podfa znrHuvy o úťere, (Jť) ako ajza úCetom zaplatenia poístného za poBlenie schopnosti splácať úver spojené s rizikam
KTúČorój os_doy, podTazfriuvy o fa/ere, ak boto po-Btente dpjednané. Ak Ožnk tento závazok splnil, Veriter vykoná SEPA
inkaso za ú&etomzaplatenia platieb uvedených v prectehádzajúcejvete. ymvšak nieje dotknuté právoVeriteTádomähať sa
zaplatenia dtžnej čiastky akýmtt.orvek iným spôsobom. Verŕtef a Ožnk súhlasia s týn-, že pokiat sa aŕ po tom, ako VeriteT ku
koncu mesiaca vyšte pra/Jdelnú poíiadavluj na SEPA inkaso konKrétneJ sumy úroka/ (úrokov z omeSkania/ odplaty za
rezervcvanie neposkytnutých peňažných prosfriedkov), zmenl výäka úrokovej sadzby atebo sumy dlžnej istiny (ako údajov
rozhodnych pre výpočet úrokw/ úrokov z omeškania/ odplaty za rezervovanie neposkytnutych peňažných proslriedkov),
pr(padné nezrovnälosti (vzniknuté vzhFadom na nwyhnutný časoťý odstup medzi začŕalkom a ukončenŕn úkonu SEPA
inkasa pri konkrétnej platbe), VeíiteT ^fysporiada pri najbližäej sptátke úroliov/iäTOkDv z omeSkania/odplaty za reza'vovanie
neposkylnutých peňažných prostriedKov.
V pr|Mde ak peňažné pŕcstriedky potfazrriuvy o A/ere budú pivýkrát posKytnuté Imncomkatendárneho mesiaca, Veriter je
oprávnen? inkasovať prvú ptatbu úroku/odplaty za rezeivcvanie neposkytnutých peň. prostriedkov) SCTA inkasom,
pr^adne ajnakonci najbližSie nastedujúceho kalendámehomesiaca.

(ä) Óslalrópéňažné zróky centa zo zrrtm/y o ^ sa Oínk zavfeuje piatif v prcspech Lh/ercvého ú^ s nastedo.nou
tíentifikácnu ptelby takto:
(i) odplatu za dojednanie zá/äzku (uza/rette zmluvy o úvere)/poplatok za pcskytnutie áferu - s odporú aným

označenm platby konštantnýmsymbotom 0858;
(ii) odptatu za poslytnutie konsortdaôného úťeru v rámci reštrukturafizácie (z podnetu Dlžnlo) - s odporú an?m

označenfm platby konštantnýmsymbolom Oä58,
(iii) väetly ostatné odplaty (napr. otfrlatu za navýšenie cbjemu úveru, odptatu za protongáciu splátky úveru z podhetu

fdienta, odptetu za predŕasné splatenie terminovaného úveru atobo jeho časíi, odplatu za skrátenie konečnej
splatnosti reroh/ingorého úveru dodatkom k znKuve. odptatu za zmenu/doplnenie zmluvy o úvere z podnetu kfentá
dodatkom, odplatu za zmeny v dokumentoch súvisiacch so zmluvou o úvere - s odpcrúčaným oznaSenbn platby
konšlantnýmsymbotom 0898.

(e) Ak je akákofvek platoa súťisiaca so zmluvou o uvere vytonaná platbou z banhy v niektorej z krajfh zapojenej do SEPA, je
DKntk poyinný uvtesťvariabilný syíriňol platby (ďatej a^VS) a_äpecŕfcký syrrtool platby (ďatej aj'SS) do'pora "Referencia
ptatftera/OrigJnator's Reference-. v šfruktiire "Ä/S[N1 Ô]/SS[N1 OJ", pričom N10 znamBná ôísehiý údaj s desiatirri znakmi. V
prlpade, aktáto banka nesprfstupnfpote "Re'ferenciaplatiteTa/Orginator's Re'ferencEŕ'.je Dlžnk povhný vyplniť VS aSS v
poli - RBferencia prSemcu/Renfttance information". Äk DlžnK nebude idenlifikovať platbu uvedenŕm spteobom, platbu
VenteT vréti vo_v^ke znSenej o poplatky_ tejto banly. V pr(pade platieb vytonávanŕch z bankyz krajiny nezapojenej do
SEFA. je Dlžnk povinný ' uviesť VS a SS ako "feferenciu prgemcu/Renittance iňformatioh- v štruktúre
.7VS[N1p]/SS[N10]"), pričom N10 znamená čfeelný údaj s desiatimi znatori.

(O Ak je akákoTvek platba súvisiaca so zmtuvou oúvere vykonaná platbou zbanly v niektorejz krajín zapojenej do SEPA,
VeriteT odporúéa, aby Dlžnik uvádzal konštantný symbol (ďatej aj KS) v poli "Referencia platitera/Originator's Reference",
v odporú anej šfruktúre (naprBdad "/KS[N4I"), pričom N4 znamsná čiselný útíaj so'štyrm znatari. V prípade, ak íétobanka
nesprfetupnl pre DtžnBa pote "Referencia platiteTa/Originator's Refererce", VeriteT odporúča vyplnifJO v poli" Referencia
prjjemcu/Remittance informatron". V prfpade platieb vykonävaných z krajln nezapojených do SfľA, Veritef odporúča
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uvádiať KS ako "Referenciu prSemcu/Remittance informaťion" v Sfruktúre (naprRdad "/KS[N4]"), priĎom N4 znamená éfeelný
údaj' so Štyrmi znakmi.

18. OddellternosťustanoveníaďalšieubezDečenia

Jednotlhró ustancvenia zmluvy oá/ere a každého dokumentu s ňou súvisiaceho sú vymáhateTné nezáviste od seba a neplatnosť
ktoréhokorvek z nich nebude maf žiaden vp^v na ptatnoeť oslaln?ch ustanoyení, s výnimkou prlpadov, kedy je 2 dôvodu dôležitosti povahy
atebo Ínej' okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddetené od ostatných
prfsfušných ustanovent

V prfpade, že niektoré z uvedených ustanovenl bude neplatné, pričomjeho neplatnosť bude spôsobená níektorou jeho časťou, bude dané
ustanovenie platff tak, ako keby bota predmetnä časť vypustená a Veritef aj Dtžnlk sa zaväzujú zabezpeéiť LBkutoônenie všetkých Irokov
potrebných za frŕmú^eto^ a?y_^OR, Y dotk"utom ustanovenf uľobené také zmBny, aby boto dotknuté ustanovenie platné a aby mato čo
najviac podobné účinkyako pôvodnézneniedotknutého ustanovenia.

Dlžník potvrdzuje Ventelrwi aVerftrf poh/rcteuje Dlžnfkovi, že uzavrel zmluvu o úvere akažd? s ňou súvBiaci dokument s plným
pochopenfrnjeho podmienok a že druhá zmluvná strara y rámc! rokcvanf o zmluve o úvere ani inéhb s ňou súvisiaceho dokumentu áni pri
jeho_uzavretí neprevzata_na seba žiaden záväzok voči driŕiej zrtuvnej strane. ktorý by nebol výstovne uvedenŕ v zrriuve o úvere atebo
ktorý by nevyplývalzozákona.

Vpr^ade, že zrrtuva o úvare je vzm/ste Zékona ostobode informácií 6. 211/2000 Z.z. vznení neskoršfch predpisov povinne
zverejňovanou zmluvou, je Dlžnlk uzrazumený s tym, že vsúlade s ustanovenlri § 47a Občianskeho zákonnBra m6že lakáto zmluva
nadobudnúť úĎinnoef najskôrv deň nastedujúci po dni jej zverejnenia, a to bez ohTadu na splnenie odkladacfch podmienok a aj keď sa
zmluvné stranydohodliinak. Nadobudnutie účinnostipodrapredchádzajúcejvetysatýkaajdodatku kzmluve o úvere.

Dtžnlk berfe na vedomíe a súhlasí s tým, že VeriteF sl vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie akéhokoFvek úkonu, pokynu, práva atebo
povinnosti na záktade atebo v súvistosti s akýr^orvek Fmančným dokumentom, ak zŕstí atebo nadobudne podozrenie, že daný úkon,
pokyn, prátfo atebo povinnosf má akýkofyek priarry atebo nepriamy súvis so Sanlcrou atebq Sankcionovanou osobou; atebo vykonanie
danéhp úkonu, pokynu, práya atebo povinnosti by boto y razpore s internou polrtikou Veritefa atebo ju VeriteT vyhodnotl ako rzikovú z
hľadiska možného ohrozenia záujnu na ochrane pred tegalzáciou prSmov z trestnej činnosli, na ochrane pred daňcvýrri únikmi, na
udržanl atebo obnovení medzinárodného mieru a bezpečnosti, na ochrane základných ľudských prá/ a dobrých nravov atebo na boji proti
terorizmu.

19. Zmemzmluvvo úvereaVSeobecnýchobchodních oodmtenokDreúverv

^[?e^.a.?oplnj^,2,l?^-^l?f^!_ľ&žu.l:y?usltutoel?^1é.!en.!?r.r?ou._pjs^rn![)é.ho d?d.atku. podpbaného Veriteroma CXžnlkom. Ak nte je
dohodnuté medzi Veriterom a Dlžnkom inak, zmeny Všeobecných obchodr^ch podmienok pre úvery sa vzťahuj'ú ten na zmluvy o úveŕe
uzavretépodniúéinnostíprfslušnejzmeny.

20. RozhodnéDrávoamoŽnosťmimosúdnehorleŠeniasDorov

Zrrtuva o úvere sa riadi práťnymi predpisrri Skivenskej republky s týrm, že VerÍteT a Dlžnlk sa dohodli, že použitie akéhokoTvek
ustanoi/ema ktoréhoko^ek prévneho predpsu Stovenskej republily, ktoré nie je kogentné, je výstovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by
jeho použitie mphto meni[ (Cj už úplne atebo čiastoéne) Význa"^ ličel alebo interpr^ciu ktoréhokol^ek ustanovenia zmluvy o úvere.
Okrem toho sa yeriter a  nfk dohodli. že ustanovenia § 361,_ § 500, § 503 ods,3, § 506 a § 507 Obchodného zákonnka sa 'na ziriuvu
o úvere nepoužijú. fte odstránenie pochybností, Veriteí má zachované väetky ďalSie práva, ktoré mu vypfývajú z právnych predpisoi/.

Akýkorvek spor, rlárok atebp rtzpor vzniknuty zo zmluyy o úvere atebo vsúvisksti s ňpu (vrátane réetl^ch otázok týkajúcich sa jej
^)(.?1ter1?fe'J:>l^tn^ti..a.!e,^.o_^tain^erľB? ^ m?Í.Pé l'ieš.ľ-^JV-rczh????f^k<3m^l<?-nia^r atebo .inÝm rrimostldnym rieSenfrn sporóv, poKiaí sá
zmluvné strary tak výstovne dohodnú, to všetko v súlade s osobitrýrri predpisrri, upravujúcim rozhodcovské riešenie spa-ov atebo iné
mimosúdne riešenie takýchto sporov - napr. zákon 244/2002 Z. z. o rozhocfcoi/skom kbnanl v zneni neskoršfch predpisov, zäkon é.
420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnenf niektorých zákonov v znenl neskoršfch predpisov.
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ZmluvaokontokorciitnomóvereC. 1079/2020/UZ

Príloha

Odkladacie podmienky

Dlíník

Písomné potvrdenie vystavené a podpfsané hlavným kontrolórom Dlžníka, ktorým potvrdzuje
dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania Dlžníkom podľa pnslušných
ustanovení § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo forme a s obsahom
akceptovateftiými pre Veriteľa.
v

Ďaläie odkladacie podmienky

Dokurnent, preukazujúci súhlas obecného/mestského zastupiteľstva s prijatím úveru podľa tejto zmluvy
o úvere,najmä pokiaF ideovýšku aúÍelúvem,vo forme as obsahomakceptovateľnýmipre VeriteFa.

Osvedčeníe miestnej volebnej komisie o zvolenf do ňmkcie primátora mesta/starostu obce.

Výpis z uznesenia mestského/obecného zastupiteFstva o áožení shibu primátora/starostu.

Písomné potvrdenie Dlžníka alebo Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnenítejto znduvy o úvere
a vSetkých zabezpečovacích anlúv v súlade so zákonom číslo 211/2000 Z.z. v znení neskorších
predpisov,vo fonne as obsahomakceptovateľnýmipre VeriteFa
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ZmluvaokonttAorentnomúvereí. 1079/2020AJZ

Príloha

v

Špecifické podmienky úveru

1. UMITY CBLKOVEJ VÝŠKY ÚVERU

V

ďslo bežného účtu Dlžníka, vedeného u VeriteFa v tvarc BAN je: SK39 0200 0000 0000 0122 1542,
BIC: SUBASKBX

Veriteľ a Dlžnflc sa dohodli, že za predpokladu sphienia všetkých podnrienok uvedených v zmluve o
úvere budú peňažné prostriedky poskytnuté v nižäie stanovených Umitoch. Každý z nižšie uveden^ch
limitov platílen preprísluänénižšie uvedené obdobie, priíomjednotlivé limity sanespočftavajú.

Celkova ^yska úwrn v dohodnutej mene Obdohic

90000,00 Deň splnenia* - 31.12.2021
*PreúčeIy tejtoztnluvyoúyCTe,DeBsplDeDÍaznamenádeň,yktCTýsúsp]nenévšeäofpodmienkypodrazmluvyo ávere na to,

aby Dlžnik mohol požiadať Veritefa o poskytnutie peňaÍných prostriedkov

f_

2. UROK (článok 4 anluvy o úvere)

2.1 Veriteľ a DlŽník sa dohodli, že úroková sadzba podľa článku 4 zmluvy o úvere bude pohyblivá,
vypocftani Veriterom p^ kazdé Ún.kové obdobie ako stíet sadAy EURIBOR p" toto Ún>kové obdobie

/

a marže vo výške 0,30% p.a., pričom kaídé Úrokové obdobie má d^ai 1 mesiac.

2.2 DlžnOc týmto berie na vedomie, fe aktuálna vyška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa
odseku 2.1 vyššie ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. ku dňu 25.09.2020, je 0,30% p.a..
Pre odstränenie akýchkoľvek pochybností, výška ročnej percentuáhiej úrokovej sadzby uvedena v
predchádzajúcej vete podtíeha počas trvania zmluvného vzťahu zmenám v súlade s podmienkanri 2mluvy
oúvereavzávislostíodzvolenéhotypuúročeniaadruhuúrokovejsadáby.

3. ODPLATY (článokll Všeobecných obchodných podmienok)

3.1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že každú odplatu podľa článku 11 Väeobecných obchodných podmienok pre
úveiy, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuFke, je DĽSník povinný zaplatiť Veriteľovi vo výške uvedenej
v nasledujúcej tabuľke, a to bez ohľadu na to, akú výšku má taká odplata stanovenú (alebo bude mať
stanovenú v budúcnosti) v Cenníku Veriteľa:

Odplata Vyška odplaty
Odplata za dojednanie záväzku (uzatvorenie 90,00 EUR
úverovej anluvy)
Skratenie koneônej splatnostíkontokorentného 1 %z dohodnutéhoúverovéhorámca, min. 500
alebo revolvineového úveru dodatkom k anluve EUR

Veriteľ a DlŽník sa dohodli, že Dlžník nie je povinný ^aplatiť Veriteľovi nasledujúce odplaty uvedené v
Cenníku Veriteľa:

Odplata VySka odplaty
Odplata za rezervovanie neposkytnutých min. 0,8% p.a.zo sumy neposkytnutých peňaŽných
peňažných prostriedkov (záväámvá provízia) prostriedkov
kontokprentný úver

3.2 Veriteľ a Dlžnik sa dohodli, že ostatné odplaty podľačlánku 11 VSeobecných obchodných podmienokpre
úvery, ktoré nie sú výslovne uvedené v odseku 3.1 vyššieje DlŽník povinný platiť Veriteľovivo výškach
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R&^^ZmluvaokontokoientnomévereÍ. 1079/202

stanovených v Cenníku Veriteľa. Dlžník týmto berie na vedomie, ís Cenník Veriteľa platný v deň
uzavretia zmluvy o úverc stanovuje nasledovné vyíky odplát súvisiacich so zmluvou o úvere:

Odplata Vysksi odplaty
Zaslanie každej upomíenky o nesaplatenf dlŽnej 150,00 EUR, resp. ekvivalent v mene úveru
sumy, o nepredložení finančnýchvýkazov a
daňového priznania resp. o neplnení akejkoľvek
zmluvnej podnuenky
Zmena/doplnenie zmluvy o úvere / anluvyo min 330,00 EUR
fínancovaní z podnetu tíienta dodatkom(okrem
zvýšenia sumy úveru, skrátenia konečnej
splatnostikontokorentného alebo revoh/mgového
úveru, predčasného splateniatenrinovaného úveru
alebojeho častía okrem zmeny splátkového plánu
tenn&iovaného úveru), ako aj zmeny v
dokumentoch súvisiacich so zmluvou o úvere.
Navýšenieobjemu úveru/limitu ZD zmluvy o min. 1,00% znavyšovanejciastkyúvem,min.
financovaní 500,00 EUR, resp. ekvivalent v mene úveru
Prfprava Íného dokumentu z podnetu klienta min. 100,00 EUR
súvisiaceho so zmluvou o úvere /znduvy o
JSnancovaní (napr. vzdanie sazáložného práva,
vydaníesúhlasubankykpodmienkam VOP ainé)
Prfprava dokumentu z podnetu kĽenta súvisíaceho rnin. 0,1 % z ceUcového Imritu financovania/zo
so vzdanun sa práv vyplývajúcich z pomsenia zostatku istiny pri tennmovanom úverc, min.
zmluvy o úvere / anluvv o fínancovaní 100,00 EUR

Pre odstránenie alychkoNek pochybností, vSetky čiastly uvedené v tabulle vyššie sú v nej uvedené
výlučne pre účely poskytnutia Ínfonnácie DlžnQmvi o výške odplát súvÍsiacích so zmluvou o úvere podľa
aktuáhe pkitného Cenníka Veriteľa. Dlžník týmto potvrdzuje, že äadne ustanovenie tohto odseku 3.2
nepredstavuje osobitnú dohodu Veriteľa a Dlžníka o stanovení výšky ktonykoľvek odplaty uvedenej v
tabuľke vyššie odlišne od výšky stanovenej v Cenníku VeriteFa. DIžník výslovne súhlasí s tým, že s
výnimkou_odplát výslovne uvedených v odseku 3.1 vyšäie, každá zmena v Cenníku Veriteľa bude pre
neho v celom rozsahu záväzná jej vyvesením v obchodných priestoroch VeriteFa, afa> teby svoJ súhlas s
takou znnenou vyjadril výslovne.
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4. OPRÁVNENÉ OSOBY

Veriteľ_a Dlžník sa dohodli, že akékolVek oznámenie alebo Ínú fonnálnu kDreäpondencm (vrátane
žíadosti o poskytnutíe peňažných prostriedkov) je oprávnená za Dlžoíka podpísať ktorákoľvek z osôb,
ktorá Je oprávnená nakladať s peňažnými prostriedkami na Bežnom úíte (disponent oprávnený
disponovať Bežným účtom) v čase, kedy je oznámenie, korešpondencia alebo äadosť o poslytnutie
peňažných prostriedkov domčená VeriteľovÍ, a to za rovnakých podmienok, ako takáto osoba disponuje
Bežným účtom.
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5. ĎALŠffi OSOBITNE DOHODNUTÉ PODMUNKY

5.1 Okrern povinností, ktoré Dlžník prevzal v iných ustanoveniach zmluvy o úvere:

(a) "Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že jeho zastupiteľstvo platne rozfaodlo o tom, že peňažné
prostriedky, ktoré mu Veriteľ poskytuje podľa tejto Zmluvy o úvere, môže použtíf na úhmdu
bežných výdavkov v súlade s ustanovením §-36 ods.2 Zákona 67/2020 Z.Z. v znení neskorfích
predpisov".

5.2 V^prípadoch,_kedy_je medzi zmhivnýnu stranami výslovne dohodnuté domčovanie vybraných
dokumentov elektronicky, je adresou VeriteFa nasledovná emailová adresa igabos@vub.sk, a to ažpoÍdaľ >

Veriter neoznámi Dlmíkovi zmenu tejto e-maUovej adresy.
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