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Špeciĺické podmienky úveru

1.          POSKYTNUTIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (článok 2 zmluvy o úvere)

Veriteľ  a  Dlžník  sa  dohodli,  že  za  predpokladu  splnenia  všetkých  podmienok  uvedených  v  zmluve  o
úvere budú peňažné prostriedky poskytnuté nasledujúcim spôsobom:

Na viackrát na základe predložených daňových dokladov,  a Objednávky alebo  Zmluvy o dielo
-priamo na účet dodávateľa vo výške  100% hodnoty fáktúry s DPH
-reftindácia uŽ vynaložených výdavkov nie starši'ch ako 6 mesiacov

2.         VRÁTENIE POSKYTNUTÝCII PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (článok 3 zmluvy o úvere)

2.1        Veriteľ a DIžni'k sa dohodli, že peňažné prostriedky budú vrátené nasledujúcim spôsobom:

Pravidelné  mesačné   splátky  vždy  k  20   dňu  v mesiaci,   počnúc  od  20.3.2021   do  20.4.2030  vo  výške
2702,00 EUR.
Posledná splátka bude  dňa 20.5.2030 vo výšlG 2780,00 EUR. Počet všetkých  si)látok  111.

2.2        V  prípade,  ak Dlžni'k nepožiada o poskytnutie peňažných prostriedkov až do  celkovej  výšky  úveru,  bude

posledná hore uvedená splátka znížená o čiastku takto  neposkytnutých peňažných prostriedkov.  Ak bude
čiastka takto neposkytnutých peňažných prc)striedkov vyššia než výška poslednej  splátky, budú znížené aj
ďalšie hore uvedené splátky,  a to o výšku rozdielu medzi výškou čiastky takto neposkytnutých peňažných

prostnedkov a výškou poslednej  splátky a v poradi' od si)látky s najneskoršou dobou splatnosti.

3.          ÚROK (článok 4 2mluvy o úvere)

3.1        Veritel'  a  Dlžník   sa  dohodli,   že   úrokovä  sadzba  podl'a  článku  4   zmluvy  o   úvere   bude  pohyblivá,

í=g:a:á#Šritee,;:8m6o7orepka#ču;r:kkože;:búdroobkávf:bsdúoč::es:dázEŽÉťFmoe:apcroevtotoúrokovéobdob,e

3.2        Dlžni'k týmto berie na vedomie, že aktuálna výška ročnej  percentuálnej  úrokovej  sadzby vypoči'taná podl'a
odseku  3.1  vyššie  ku  dňu odsúhlasenia  podmienok zmluvy  o  úvere,  t.j.  ku  dňu  18.05.2021, je  0,86%  p.a..
Pre   odstránenie   akýchkol'vek   pochybností,   výška  ročnej   percentuálnej   úrokovej   sadzby   uvedená   v

predchádzajúcej vete podlieha počas trvania zmluvného vzťahu zmenám v súlade s podmienkami zmluvy
o úvere a v závislosti od zvoleného typu úročenia a druhu úrokovej sadzby.

4.           ODPLATY (článok  l l  všeobecných obchodných i)odmienok)

4.1         Veritel'  a Dlžník  sa  dohodli,  že Dlžník nieje povĺnný  zaplatiť veriteľovi  nasledujúce odplaty  uvedené  v
Cennĺku Veritel'a:

Odplata Výška odp]aty

Odplata 2a doj ednanie záväzku (iLzatvorenĺ e min.  1,0 % z výšky úveru, min. 500 EUR
úverovei  zmluvy)
Odplata za rezervovanie neposkytnutých min.  0,7% p.a. zo sumy neposkytnutých peňažných

peňažných prostriedkov (záväzková provízia) prostriedkov
revolvingový a temínovaný úver

4.1   Veritel' a Dlžník  sa dohodli,  že  ostatné odplaty  podľa článku  11  Všeobecných obchodných  podmienok  pre
úvery,  ktoré nie  sú  výslovne  uvedené v  odseku 4. L  vyššíe, je  DLžník povinný  platiť Veriteľovi  vo  výškach
stanovených v Cenníku Veriteľa. Dlžník týmto berie na vedomie, že Cenník Veritel'a platný v deň uzavretia
zmluvy o úvere stanovuje nas]edovné výšky odplát súvisiacich so zmluvou o úvere:
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Odi)lm  Žíi  vc`Jťi`ie  1' \ i" clm-uť"  pi i
i'iveroc_hp_oLE!s!Ĺt_P_i_iĺ±±Ĺ±|LVÉLU_R__
Zaslaiiie  každcj   upomiciiky  o  i`c.Ĺaplateni'  dlžiiej

sumy`  o  nepredloženĺ  finančných  výkazov  a
daňového  priznania  resp   o  neplneni'  akejkoľvek

ZLmJ±podmienkj:

\/_Ýška  odplaty

6,00  EUR  mesačne

150.00  EUR`  resp.  ekvivalent  v  mene  úveru

Zmi`na/doľ)lTiei`ie  ziTilu\.v  o  úvere  /  zmlw,v  o

tliimcovaiii  z  p(tdiietu  klic`i`ia  dodatkom  (okrem

7\'\_šc`iii.i   siiiTi\    ii\'i`ru     `Lríi`cma   Loiii.C`i`i`i

`i)ltiinosii   L`\mii)korei`i!\clu)   ali`l)o   ii`\  ol\  iiig(tveho

iiverii.  i)redčf`si`ého  splati`nia  termHiovaiieho  úveru

alebojeho  Časti  a  okiciii  7.men.v  splátkového  plánu

tei.m`novaného  i'iveriL).  ako  aj  zmeny  v

dokumentoch  súvisiacich  so  zmluvou  o  úvere.

min  330,00 EUR

Predčasiié  splatenie  termĺnovaného           úveru

±b_oJehg_č3i__     ___
Nav}Šenie  obieiiiu   i'iveru

t1I1t)I11.1)\aI\I

3,0  % z  predčasne  splatenej  istiny  úveru alebojej
časti,  min.  500 EUR

limitii  zo  zmluvv  o

Pnpľ:i\  a   uicho   ilt`liii\ii>i`iu   /   ľo(liii`tu   Llii.iii{i

`1'1\  Islitcello  so  z!nlu\ou  o  l'lvl.rc      zlllluv)   o

ľii`aiico\ĺaiu  (i`apr    vzdamc  sa  záložného  pľava`

iiie  súhlasu  bank\'  k  Dodmienkam  \'OP  a  inéLĽdj!

niin    1 `00% z navyšovaiiej  čiastky  úveru,  min

500.0_OJi±RLle_SP__ ekvivalent v  mene  úveru
m'n.   '00,00  EUR

Pri'prava  dokumentu  z  podnetu  klienta  súvisiaceho
so  vzclani'm  sa  práv  \yplývaj úcíi`h  z  poriišenia

__z_,ll_LlĺĽľLjiĺv_e± zmluv\ĺ  o   lli`ai`covani'

min.  0,1  % z   celkového  limítu  financovania / zo
zostatku  istíny  pri  termínovanom  úvere,  min.

100,00  EUR

Pic   odc`u.iiciiic    {il}i`i`k``ľ\ťL     iioi`l`.\hno`il      \ši.[k}     či{``ik}     uveilcné    v    tabul'ke    vyššie    sú   v    iiej    uvedené

\}  luč`i\i`   im   iiťcl}    rn\`L`.\  [t\uii.i   ii`lt)ri`\ai`ii'   l)l;iiiL`it\i   i)   v)šLe   t)di)lat   suvisiacicli   so   zmluvou  o   úvere   podl'a

aktualiic   i)Ia[iil`h()   (  c.nmka   \'i`ľiicľa     [)Iž_iiik   týmio   potvrdzuje,   že   Žladiie   ustanovenie   tohto   odseku  4.2

iiei.ied`ta\  uic   osohi[nu   dohodii   \  ei.iteľa   a   Dlžni'ka  o   siaiioveni'   vyšky   ktorejkoľvek  odplaty  uvedenej   v

iabiiľke   v)Ššie   odlišn€   ()d   výšky   stanovenej   v   Cenni'ku   Veriteľa.   Dlžnik   výslovne   súhlasĺ   s   tým,   Že   s

výnimkou   odplat   vyslovne   uvedeiiych   v  odseku  4   1   vyššie,   každá  zmena  v  Cenniku  Veritel'a  bude  pre

neho  \'  celom  rozsahu  záväzná je`i  v)Jveseni'ni  v  obchodných  priestoroch  Veritel'a,  ako  keby  svoj  súhlas  s
iakou   znieiiou   v.\'iadi.il  \',Ýslovne

5      oi'R,-`\'`Er`'ÉosoB`

\  ciheľ     i`   D1;.nĺl   sa   tlol`odli.   ;e   L`oiákoľveL   z   iiižšic   uvedenýc`h   osôb   môže   v   mene   DIžníka   podpísat'

aLékol  `ck   oziii`iiienii.   tilebo    inii    lormálnu   koľešpondenciu   (vráiane   Žiadosti   o   poskytnutie   peňažných

pi.ostrledkov)`   a   to   v   nižšie   iwedenom   rozsahu     Dlžni`k   vyhlasuje,   že   nižšie   uvedené   podpisové   vzory
t.vchto   osôb   su   pravé   a   Veriteľ   sa   môže   spc>ľahnút`   iia   pravost'   každého   oznámenia   a   inej   formálnej
korešpoiidencic`  (id  DIžiiíka`  ktoi.é  sa  Veritel'ovi  biidú javit'  ako  zjavne  podpísané  takouto  osobou.

ú-ciTo--=-                                k``iiikcia
Bi     Rt``Usla\    \i`u\iitli                       .`iuo`it`

obcc

\'     prii)ailc,   Že   Bcžii}'   uéei.ie   vcilci`)    u   \J'criičľa`   sa     Veriieľ  a   Dlžnĺk  dohodli,   že  ziaaosi   o   poskytnutic

peňažii},c!i   pi`ostriedkov  je   opľávnena   za   Dlžnĺka   podplsat`  aj   ktorákoľvek   z   osôb,   ktorá  je   oprávnená
nakladat.    s    peňažnými    pi.ostriedkami    na    Bežnom    i`ičte    vedenom    u    Veritel'a   (disponent   oprávnený

dispimtt\ar   B|]žným   i'ičitim)   v   Čase`   ked}'  je   žiadost'   o   poskytnutie   peňažných   prostriedkov   doručená
\  critel.ttvi`   a   to    za   rovnakých   podmienok`   ako   takáto   osoba   disponuje   Bežným    účtom   vedeným   u
\i  eľit€ľa.  i`aii`ia  pokiaľ  ide  o  v}'/Šku  suiii.\'  a  samostatnos('  disponovania.
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6      ĎALŠIE OSOBITNE DOHODNUTÉ POI)MIENKY

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

6.1.1        Dlžni'k  sa 2aväzuje  do  90  dní  od  podpisu   úverovej  zmluvy  predložiť právoplatné  stavebné  povolenie,
alebo  iný  druh  povolenia  na  realizáciu  lnvestĺcíí  schválených  v  Rozpočte  obce  2020  a  financovaných
týmto úverom, vo forme a s obsahom akceptovatel'nými pre Veritel'a.

6.1.2        Dlžn]'k  sa   zaväzuje,  že  v  prípade   prekročenia  nákladov   lnvestícií     financovaných  týmto   úverom,
poskytnutým v zmysle Zmluvy o temínovanom úvere č. 423/2020/UZ a schválených v Rozpočte obce
2020  preukázať  úpravu Rozpočtu obce 2020 a uhradit' prekročené náklady z vlastných zdrojov.

6.1.3        Dlžník  sa  zaväzuje  na  požiadanie  Veriteľa  predložíť  schválený  Rozpočet  na  bežný  rok  v  temíne  do

piatich pracovných dni' od vyžiadania, vo forme a s obsahom akceptovatel'nými pre Veritel'a.

6.1.4        Dlžnĺk   sa   zaväzuje,   že   počas   doby   trvania   úveru   podl'a   tejto   Zmluvy   o   termínovanom   úvere   č.
423/2020/UZ do Rozpočtu obce na bežný ľok zahmie vo výdavkovej  časti splátky  istiny a úrokov úveru

poskytnutého podl'a tejto Zmluvy o termínovanom úvere č. 423/2020/UZ.

6.2

6.3

Íl

Íl

Ako svoj  Bežný účet Dlžnik určuje pre účely tejto zmluvy o úvere účet v tvare IBAN:  SK03  0200 0000
0000 2412 0592, BIC:  SUBASKBX

V   prípadoch,   kedy   je   medzi   zmluvnými   stranami   výslovne   dohodnuté   doručovanie   vybraných
dokumentov elektronicky, je adresou Veritel'a nasledovná emailová adresa mhodnicka@vub.sk,  a to až

pokial' Veritel' neoznámi DIžníkovi zmenu tejto e-mailovej  adresy.
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