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Zm]uw   o termĺno`mom   úwre  č. 423/2020/UZ

(d'alej  len zmluu  o úwre)  uzavretá medzi  stranami:

Obec Rudňany, lčo:  00329533,   Rudňany 234,  053  23  Rudňany  (ďalej  len Dlžník) a

Všeobecná     úverová  banka,  a.s„   IČO:  31   320   155,   so   sídlom  Mlynské  nivy   1,  829  90  Bratislava,  zapísaná  v
obchodnom registri okresného  súdu Bratislava  1, oddiel  Sa, vložka č.:  341/8  (ďalej  len  Veritel).

(a)             Neoddelitel'nou   súčasťou   tejto   zmluvy   o   úvei.e   sú   všetky   jej   prílohy,  vrátane  prílohy   Všeobecné
obchodné podmienky pre úvery,

(b)             každý  odkaz na zmluvu  o  úvere  znamená odkaz na samotný  tex[  článkov  l  až 6 nižšie  ako  aj na všetky
pnlohy  zmluvy  o úvere,

(c)             pokíal'  nie je  výslovne  uvedené  inak. výrazy  uvedené s  velkým začiatočným písmenom majú  význam,
ktoú je  im  priradený v pľílohe  Všeobecné obchodné podmienloĺ pre úvery, a

(d)             v   pn'pade  rozporu   medzi  ustanoveniami  článkov   1   až  6  nižšie  a  piílohami  zmluvy   o  úvere  (vrátane
pn'lohy  Všeobecné  obchodné  podmienky  pre  úvery) je  rozhodujúce to,  čo je uvedené v ustanoveniach
článkov  1  až 6 nižšie  a pre pripad  rozporu  medzi pnlohou  Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a
ostatnými  prílohami tejto  zmluvy  o  úvere je  roriodujúce to, čo je  uvedené  v  ostatných  pnlohách  tejto
zmluvy  o úvere.

1.              ÚvER

Veritel'   sa   zavä2uje    poskytnút`    Dlžnflcovi   za   podmienok   dohc>dnutých   v   tejto   zmluve   o   úvere   peňažné

prostriedky:

(a)             do celkovej výšky úveru a v dohodnutej mene: 300  000,00   EIJR,
(b)             za účelom  lnvestičných potrieb obce zahmutých v rozpočte.

2.            POSKylNUTIE  PEŇAŽNÝCH  PROsmlEDKOV

2.1             Veritel'   sa   zaväzuje    poskytnúť   Dlžnĺkovi   peňažné   prostriedky   na   základe   DIžníkovej   oprávnene

podanej  a  riadne  vyplnenej  žiadosti za podmienky, že v  deň, ktoúmje  datovaná žiadosť  ako  aj  v  Deň
poskytnutia:

(a)              všetlgr    vyhlásenia    Dlžníka   podl'a   tejto    zmluvy    o    úvere    a   podľa   všetkých    ostatných
dokumentov súvisiacich s ňou alebo Dlžníkom  predložených  sú správn e a pravdivé, a

@)             nenastal a ani nepretrváva pripad porušenia zmluvy.

Žiadosť o  poskytnutie peňažných  prostriedkov  musí byť  v  dohodnutej  fome a po doručení Veriteľovi

je  neodvolateľná.

2.2             Dlžnĺk  nemôže  požiadať veriteľa  o poskytnutie peňažných pro striedkov :

(a)             ak by požadovaný Deň poskytnutia ml nastať neskôr než 28.02.2021;
(b)            neskôr než v dľuhý  pracovný  deň  pred  požadovaným Dňom poskytnutia s výnimkou pn'padu,

ak Veritel'  písomne  akceptuje aj  neskorší deň;

(c)             kým   nezaplatil   odplatu   za   dojednanie   záväzku   poskytnúť   peňažné   prostriedky,   pokiaľ  je
povinný takúto odplatu 2aplatit';

(d)            pred  tým  než  veriteľ  akceptoval  sphenie  všetkých  dokumentámych  odkladacích  podmjenok
uvedených  v  pn'Iohe  Odkladacie  podmienky,  v  takej  foime  a  s  takým obsahom,  aké  sú  pre
Veriteľa   akceptovateľné.

Dlžník  nemôže  požiadat'  Veritel'a  o  poskytnutie  peňažných  prostriedkov,  ktoré  už boli  raz splatené  z
akéhokol'vek dôvodu.
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3.            vRÁTFNIE  PosKyTNUTÝCH   PEŇAŽNÝCH   PRosTRm]KoV

DLžník  sa  2ziväzuje  vrátiť  všetky  poskytnuté  peňažié  prostriedky   spôsobom  stanoveným  v  pnlohe  Špecifické

podmienky  úveru.

4.              ÚROK

Dlžník  sa  zaväzuje  Veritel'ovi  platit'  z  poskytnutých   peňažných  prostriedkov  úrok  vo  výške  podl'a  úrokovej
sadzby    stanovenej    v    pnlohe    Špecifické    podnrienky    úveru.    Dlžník   sa   2aväzuje   platiť   Veritel'ovi   úrok   z
nesplatenej čiastky poskytnutých peňažných prostriedkov mesačne, vždy v posledný deň kalendámeho mesiaca.
Posledná  splátka  úrokov  je  splatná  v   deň   splatnosti  najneskoršie  splatnej  čiastky  poskytnutých  peňažných

prostriedkov.

5.            vvmÁSENiA  A ZÁVÄZKy

5.1             Dlžník  potvrdzuje veritel'ovi,  že:

(a)             každé  z vyhlásení Dlžnika uvedených  v  tejto  zmluve o úvere a iných dokumentoch súv isiacich
s  ňou alebo Dlžníkom  predložených je pravdivé v deň uzavretia tejto zmluvy  o úvere, a

(b)             každé  z vyhlásení DIžníka uvedených  v  tejto  zmluve o úvere a iných dokumentoch súvisiacich
s  ňou  alebo  Dlžníkom predložených  sa bude  považDvat' 2a DIžníkom pravdivo  zDpakované  v
deň   podania  každej  žiadosti  o   poskytnutie  peňažných   prostnedkov   a  v   prvý  deň  každého
kalendámeho mesiaca.

5.2             DIžník  sa zaväzuje  riadne  a včas splniť všetky povinnosti, ktoré sú mu uložené touto zmluvou o úvere.

6.            pREDČASNÉ   spmTENIE

6.1             DIžnik  nemôže  vypovedať poskytnutie úveru.

6.2             Ak   nastane   ktorákolvek   zo   skutočností   nazvaných   v   tejto   zmluve   o   úvere  ako   Pn'pad  porušenia
2mluvy,  bez ohľadu  na  to,  či jej  v2nik  mohli  DIžník  alebo  iná  osoba  ovplyvniť,  kým táto  skutočnosť

pretrváva, Ventel' je  oprávnený písomne:

(a)             vypovedať poskytnutie úveru, a/alebo
(b)             vyzvať  Dlžníka, aby  všetky  čiastky, ktoré sú  dlžné podl'a tejto  zmluvy  o  úvere alebo  ich  čast'

určenú   Veritel'om,   splatil   namiesto   pôvodne   dohodnutej   doby   splatnosti  v   čase  určenom
Veriteľoni   čo saDlžník  zaväzuje  splniť.

Pn'lohy,

1.  -Všeobecné obchodné podmienky  pre úvery
2. - Odkladacie  podmienky
3. -VzDr  žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov
4. -  Špecifické  podmienlqr  úveru
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Dlžník:

ma: 461' r . b .L=`

Obchodné meno/Ná2Dv: Obec  Rudňany

Meno: Bc.  Rastislav Neuvirth
Funkcia/Oprávnenie;  staiosta   ,

Podpis: /
Vcrift',:

ff  (,      /
Dňa:

Všeobecná úveiová banka, a.s .

Meno: lng. Jamila  Hricová
Funkcia/Oprávnenie: manažér klientskych vzťahov senior (na základe phoimcenstva 2D dňa 01.042020)

Podpis:

Meno: lng. Mária Hodnická
Funkcia/Oprávnenie:74nažérmentskychvzľahov(nazákladeplnomocenstva2Ddňa01.04.2020)

Podpis:
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