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Municipálny úver - Univerzál
zmluva o úvere č. 761009l2o

Prima banka slovensko, a.s,, Hodžova 11,01o 11 Žilina, IČo; 31 575 951
(d'alej len ,.banka")

a

obec záhorce
sídlo| ob€cný úrad Krtišska 173/98,991 06 Želovce
Ičo: 00319694
Zastúpený: PaedDr. Brani§lav l(álmer, starosta obce
(d'alej |en 

"klient")
praambula

8anka a klient uzatvorili dňa 21.o7.2oo8 zmluvu o úv€r€ č. 25l02U08 v znení neskoĚích dodatkov (dtlej len .Úverová zmluva'),
na základe Korej banka posMla klientovi financovanie vo forme povoleného debetného zostatku na účte Kienta vo \.ýške 53 941,00 EUR
(§lovomI páťdesiattritlsícdeváťstoštyridsaťjed€n EUR) §o §platnosťou 2o.o7,zo23.

B€nka a klient sa dohodli, že odo dňa účinnosti tejto zmluvy sa Y súlade s uslanovením § 570 a nasl, občianskeho zákonnika, vŠetky zéVazky
z póvodne uzatvorenei úverovej zmluvy považqú za závázky poól'a tejto zmluvy.

Banka a klient uzatvárajú V súlade s rozhodnutím zaslupitelltva klienta zo dňa 12.10.2020 a podl'a § 497 a nasl, obchodného zákonnÍka
MuniciPálny úver- Unlve.zál, zmlwu o úver€ č.761009/20 s nasledovným obsahom (d'alej aj 

"zmluva" 
alebo ,,táto zmluva")|

l. Predmet zmluw

1.1. Predmetom zmluvy je posMnutie úveíu bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, obchodných podmienkach pre
úvery práVnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelbm, samosprávam a vlaďníkom bytov a nebytových priestorov - Prima banka
slovensko, a.s. (d'alej len,.oP') a Všeobecných obchodných podmienkach Prima b€nka slovensko, a,5, (d?lej len 

"VoP'), 
ktoré tvoria

jej neoddelitel'nú súčaď.
7.2, Klient sa zavázuje vrátiť banke posMnuté peňažné prostíiedky, platiť banke úroky z posMnutých peňažných prostriedkov, d'alŠie

príslušenstvo, poplatky a náklady a plniť 5i d'alšie zmluvné povinnoďi.
t.3, Zmluvné ďrany sa dohodli na nasledujúclch zák]adných podmienkach úveru;
1.3,1. DŤuh úv€ru! Kontokorentný úver
1.3,2. Limit úveru| 74 oo0,00 EUR, slovom: sedemdesiatštyriti§íc EUR.
t.3.3. Čerpanie úv€rui bezhotovostne, formou debetného zoďatku na účte klienta č. sK09 5600 0000 0060 5000 7005, zriadeného

ZmlUvou o účte MUnictpálneho úveru - Univerzál.
1,3,4, úročenie úveru:
1,3.4,1. Druh úrokovej sadzby; vaíiabilná úrokoYá sadzba
1,3,4,2. Referenčná sadzba ie hodnota 12 mesačného Euriboro
1,3.4,3. Úrokové rozpáťe je 1,oo ol, p.a.
1,3.4,4. celková Variabilná sadzba je hodnota t2 mesačného Euriboro + úrokové rozpete r,00 vo p,a,
1.3.5. sPlácanieúveruI
1.3.5,1. Deň splatnosti úVeru: t1.11.2030,
1.3.5.2. splétky iďiny úveru budú vykonávané priebežne, kreditnými obratmi na účte klienia uvedenom v bode 1.3.3.
1.3.5.3.splátky úrokov úveru: pravide|né mesačné k prvému dňu, počnúc kalendárnym mesiacom, nasledujúcom po mesiaci, V Korom bolo

Uskutočnené prvé čerpanie úVeru, Vykonávané z bežného účtu klienta č. ú. sK93 5600 oo00 0060 5000 2oo1.

2, sPlácani€ úv€ru, inkaso, taPočítánie a prekročenie rostatku účtu

2.I. Úroky, ostatné príslušenstvo a poplatky sa budú platiť proďredníctvom inkasa z bežného účtu uvedeného V bode 1.3.5.3. Príslušná
platba sa vykoná aj Vtedy, ak sa tým účet uvedený V bode 1.3,5.3 dostane do prekročenia zoslatku účtu.

2.2. Klient oprávňUje banku k inkasu prostriedkov zo Všethých jeho ú&ov, ktoré mu Vedie alebo bude Viesť a aby rezervovala, resp,
blokovala finančné prostriedky na účtoch, ktoré mu vedie alebo bude Vieť, ktoré by mohli slúžiť na Vyrovnanie jeho záVázkov voči
banke. Banka bude prednostne blokovať proďriedky na účte uvedenom v bode 1.3.5.3. tejto zmluvy.

3, Čerpanie úveru a podmi€nky pr€dchádzajúG€ če.paniu

3.1, za účelom 4ednodušenia plnenia povinností klienta podh zákona č. 583l2oo4 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektoďch zákonov musí pri čeípaní úVeru klient používať nasledovné špecifické symboly; 1 pri čerpaní na úhradu
kapitálových Výdavkov a 2 pri č€rpaní na Vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a Výdavkami bežného rozpočtu v píiebehu
rozpočtového roka. Klient musí na požiadanie banke preukázať účel použitia úveru,

3.2, Banka bude klienta pravidelne 5 krát v priebehu kalendárneho roka informovať formou spráW o stave prostriedkov na úvere tak, aby
umožnila klientovi čo najlepšie sledovanie dodržiavania zákona č, 58312004 z, z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektoďch zákonov,

3.3. Banka može odmietnuť čerpanie úVeru na dobu nevyhnutnú na kontrolu dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok čerpania,
počas ktorej banka nie je V omeškanís plnením závázkov podl'a teJto zmluw.
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4.4,

4.5.

4.

4,t,

5.

5.2.

4.3.

4.6,

4.7 .

5.4.

Llmlt rlveŤU a jej prehodnotenie

Banka Wkoná každý kalendárny rok na základe posledných známych a zverejnených účtovných Výkazov k 31.12. prehodnotenie limitu
posMnutého úVeru. V prípade rozdielneho novostanoveného limitu úVeru banka zašle klientovi oznámenie o rozdie|e medzi póvodným

a novostanoveným limitom úveru.
ZmlUVné strany sa dohod|i, že doručením oznámenia banlq klientovi o znížení limitu úveru, bude limit úVerU znížený aj bez potreby

uzavretia písomného dodatku k Zmluve.
Ak na základe prehodnotenia limitu úveru bude lirnit úVerU znížený tal9 že k]jent vyčerpal ku dňu jeho prehodnotenia váčší objem
flnančných proďriedkov ako je novostanovený limit úveru, klient móže uhradiť rozdiel medzl póvodným a nov,ým limitom úveru

najneskor do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, V Korom prijal bankou zaslané oznámenie, a to bez poplatku.

Ať kient neuhradí rozdiel medzi povodným a novým limitom úveru v lehote podťa bodu 4.3,, banka m6že do troch pracovných dní
zmeniť typ úveru vo výške tohto neuhradeného rozdielu na Pomocný termínovaný úver (v prípade, ak UŽ Pomocný termínovaný Úver

existuje, bude jeho limit o tento neuhradený rozdiel z\nýšená a termín sp|atnosti Pomocného termínovaného ÚVeru sa nezmenÍ). TÚto

zmenu vykoné banka bez poplatku.
Pre Pomocný termínovaný úver budú platiť podmienky dohodnuté v tejto zmluve s \.ýnimkou nasledovných ustanovení (uvedených

V číslovaní podl'a pdvodného textu zmluYy):
Bod 1.3,5. bude znieť taKo;
1,3.5. Splácanie Úverul
1.3.5.1. splátky istiny a úrokov úveru budú vykonávané v pravidelných mesačných splátkach stanovených bankou v splátkovom

kaiendári, Kor,ý bude klientovi bankou oznámený. V prípade zmeny |imitu Úveru v priebehu trvania zmluvného Vzťahu na

žáklade tejto zmluvy móže banka splátkov,ý kalendár upraviť. Túto zmenu banka klientovi oznámi.

1,3.5.2.splatnosť úVeru| 10 rokov odo dňa zmeny typu úveru na Pomocný termínovaný úver,
1,3.5.3.splátky istiny a úrokov úveru budú Wkonávané odpísaním z bežného účtu klienta č. Ú. sK93 5600 0000 0060 5000 200r.
oruh úrókovej sadzby a úrokové rozpátie podl'a bodu 1.3.4. ostanú zachované, pričom referenčná sadzba bude pre Pomocný

terminovaný úver určená v zmysle oP,
K|ient móže počas trvania úverového ýzťahu požadovať zníženie limitu úveru, Táto zmena sa vykoná pílsomným dodatkom k zmluve.

Klient musí banke uhradiť poplatok za zníženie limitu úveru vo výĚke poplatku za predčasnú splátku úveru v zmysle sadzobníka, Korý
sa vypočí|a zo sumy, o korú sa žníži limit úveru.
v pripade, ak má kiient záujem o z\r'Fenie limitu úveru a na základe vykonaného prehodnotenia je novostanovený ]imit Úveru vyŠŠÍako

udr póvoany limit úveru, klient musí písomne oznámiť banke súhlas so zmenou limitu úVeru v zmysle vykonaného prehodnotenia a
prerj|ožiť súh|as zastupitel'stva klienta s takýmto zlr,ýĚením úveru. zmena limitu úveru sa vykoná písomným dodatkom k tejto zmluve.

Písomný dodatok k zmluve ani súhlas zastupitel'stva klienta nie sú potrebné v prípade z,/ýšenia limitu Úveru uv_€denom V bode 4.9.

Banka móže Wkonať úpravu V zmysle bodu 4.9, jednostranne, pričom pre uvedenú úpravu sa nevyžaduje písomné oznámenie klienta v
žmysle tohto ustanovenia.
Ak banka na základe prehodnotenia Zistí, že klientovi, ktorému posMuje Pomocný termínovaný úver, je možné zvýšiť ljmit Úveru,

banka klientovi tento limit z,r'ýši maximálne do póvodného limitu úveru. proslriedky získané z takto zýýšeného limitu úv€ru banka
použije bez poplatkov na úhradu Pomocného termínovaného úveru. o týchto zmenách banka klienta písomne upovedomí a zároveň mu

oznámi nov,ý splátko\.ý kalendár Pomocného termínovaného úveru.

Poplatky

Klient sa zavázuje zaplatiť banke poplatok za posMnutie tíveru vo rlýške 200,00 EUR, slovom| dvesto EUR, ktoď je spIatný v

deň účinnosti teito z.tuuy. 8anká rióže Wko ť úhradu poplatku odpísaním z účtU klienta Uvedeného v bode 1.3.5,3., alebo iného
platobného účtu klienta Vedeného v banke.
kient sa zavázuje zaplatiť banke závázkovú provízlu podh aktuálneho sadzobníka pop|atkov - Prima banka slovensko, a.s. (d?lej aj

,,sadzobník") z ňečerpaného objemu úveru odo dňa podpisu tejto zmluvy. Výška záVázkovej provízie V Čase uzaworenia tejto zmluw je

o,soon p. á. z objemu nečerpaných prostriedkov, áYázková plovízia je splatná mesačne, k prvému pracovnému dňu kalendárneho

mesiaca,'počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, V Korom došlo k nadobudnutiu účinnoďi tejto zm|uvy, Banka m6Že vykonať

úhradu iávazkovej provízie odpísaním z účtu k|ienta Uvedeného V bode 1.3.5.3, alebo iného pIatobného účtu klienta vedeného v banke,

Klient sa zavazuje iaplatiť banke poplatok za predčasné splatenie úVeíU podla aktuálne platného sadzobníka poplatkov. VýŠka poplatku

za predčasné splatenie úveru v čase uzatvorenia tejto zmluw je 5,00% z celkového limitu úveru.

Ďalšie poplatky a náklady, Koďch zaplatenie m6že banka požadovať v súvislosti 5 touto zmluvou, sú uved€né v sadzobníku poplatkov -
Prima 

'banka 
Š|ovensko, a,s,, Koď je súčaďou tejto zmluw. Banka móže Výšku vchto poplatkov a nákladov zmeniť po dohode

s klientom alebo jednostranne. Klient bude o zmene informovaný zverejnením sadzobníka za podmienok Uvedených vo VoP, zmena je

pre k|ienta závázná za podmienok uvedených Vo VoP.

Ďalšie povinnosti kli€nta

Klient 5a zavázuje počas trvania právneho Vzťahu založeného touto zm|uvou Využívať platobné slUžby posMované bankou, a to tak,

aby prostredníctvom účtov klienta vedených v banke boli vykonávané všetky jeho p|atobné operácie-

xliéňt sa zavázu;e počas trvania právnehó vzťahu založeného touto zmluvou presmerovať všetky príjmy z podielov'ých daní na ÚČet

klienta uvedený v bode 1,3.5.3.
Klient sa zavázuje žiadať súhlas banlv:
na prijatie akéhókofuek iného závázku (napr. úver, póžička, emitovanie dlhopisov, vystavenie alebo akceptácia zmenky);

na prevzatie záruky za posMnutie náVratnej finančnej Výpomoci zo štátneho rozpočtu.

Klient sa zavázuje nezvýhodňovať iných svojich veritelov pred bankou a nesmje sa počas trvania úVeíového vzťahu podh tejto zmluvy

zmluvne zavázovať na iaplatenie zmluvných pokút a lných sankcií V neprimeranej \.ýške s porovnaním s predmetom prísluŠnej zmluvy.

sank.ie

4.9.

6.

6,1,

6.2,

6.3,
tl.J,1.
6,3,2,

7.
7.1. Po dobu, po Korú trvá skutočnosť, ktorá je zrnenou okolností na strane klienta podl? platných VoP, sa VýŠka Úrokovej sadzby zv'Fi o

prirážku Vo Výške 1,0o 0/o p, a.,
7.2. Ák k]ient poruší povinnosti uvedené v bode 6.1. a 6,2, musí zaplatiť banke zmluvnú pokutu podl'a platného sadzobníka poplatkov a to

za každé jednotlivé aj opakované porušenie.

7.3. Ak banka pri prehodňot'ení limitu posMnutého úveru zistí, že kiient porušil povinnosti uvedené V bode 6.1, a 6.2. móŽe banka lyhlásiť
predčasnú'spňtnoď na cetý poskýtnuý úver a uplatniť si sankciu vo Výške podl'a platného sadzobníka pop|atkov. VýŠka sankcie V Čase

uzatvorenia tejto zmluvy je 5,00o/o z ceIého limitu úveru,
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8.

8,1.

8,2.
8,3,

8.4.

záverečné ustanovenia

zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu zmluvnými stranami a je uzatvorená na dobu Určitú - do splnenia všethých záváZkov kIienta
z nej vypltýVajúcich, Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie tejto zmluvy, zmlUva je účinná dňom nasledUjúcim po dni jej zverejnenia.
zm'uvu je možné meniť a dopiňať len písomnými dodatkami, ak nie je v zmlUve Ustanovené inak,
PosMnutie limitu úveru móže banka Vypovedať bez udania dovodu s v,ýpovednou lehotou 3 mesiace, Korá začína plynúť pr\r'ým dňom
kalendárneho mesiaca nasledUjúceho po doručení \.ýpovede klientovi.
Kljent móže zmluvu vypovedať bez udania dóvodu s Výpovednou lehotou 30 kalendárnych dnl Korá začína plynúť odo dňa
nasledujúceho po dni doručenia Výpovede banke. Klient musí Uhradiť banke pop|atok za predčasné ukončenie zmluvy Vo \.ýške poplatku
za predčasnú splátku úveru Určeného sadzobníkom poplatkov, pričom uvedený poplatok 5a Wpočítava zo sumy limitu úVeru. Poplatokje
splatný V deň uplynutia \nýpovednej lehoty. Klient musí uhradiť banke všetky woje závazky zo zmluw v deň uplynutia \.ýpovednej
lehoty, inak sa bude považovať v,ýpoved' klienta za bezpredmetnú.
Banka móže spríďupniť údaje predstavujúce bankové tajomstvo tretím osobám za podmaenok uvedených Vo VoP,
Klient závázne Whlasuje, že:
X uzawára/E neuzatvára túto zmluvu na vlaďný účet;
prostriedky, ktoré bude použivať ná splácanie B bUdú/E nebudú ieho Vlastní|.§om (V prípade, že prostriedky použité na splácanie
budú vlaďníctvom inej osoby, klient doručí banke písomný súh|as dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov),

8,5,
8,6,
8,6,1,
8,6,2,

v záhorciach, dňa t2.1t.2020

Prima banka slovensko, a.s.

v záhorciach, dňa 1z,l1,2o2o

ob€c záhorce

Meno a priezvisko: PaedD., Branislav Kátm€r
Funkcia; starosta obce

Podpis:

Meno a priezvisko:

FUnkcia:

Podpis;

Meno a priezvisko:

FUnkcia:

Podpis:

Patrik Tužlnstť
firemný bankár

1r->\-- )

Y /;/- n\
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