
PrimaBa nta

Zmtuva o termínovanom úYere é3''rnalzl
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, o1o tt Žtina

ićciiä-siš gs1,iapĺsine í oo.ľ'oońo''rąisfui okesrrĺĺho słtdu Żlina, oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

(d?lej len ,,banka")

obec Staškov
š,'oň'ôuĚ.ńĺ úrad Staškov, ul. Jozďa Kronera 588, o23 53 Staškov
lčo:oo 314 293
żástĺpeny: Ing. Ladislav šimčisko, starosta obce
(d'alej len ,,klient")

uzatvárajú v zmysle 5 497 a nasl. obchodného zákonníka zmluvu o úvere s nasledovným obsahom

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, o1o 11 Žilina, lČo: grszsgsr, rČ o9ľt: sK2020372541

oo.ňđáňv regiłer okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č': 148/L
www.Primabanka.sk

a

1. Predmet zmluvy o úvere a základné podmienĘ
1.1. Predmetom tejto zmluvy je posĘ1tnutie ĺue'u_Ĺińiáu klientovi za podmienok dohodnuých v tejto zmluve, obchodných podmienkach

pre úvery právnickým osobám a fyzichým-osobám podnikatelbm, samosprávam a-vlastńíkoľ Łľou a nebytoých priestorov - Prima

banka Slovensko, a.s. (d?lej len ,,oP..) u vsuoouiny.:n ooińoánvcń poomńńr<aiń - Prima banka Siovensko, a.s. (d'alej len ,,VoP"), Koré

tvoria jej neoddelitel'nú súčaď.
L.2' Klient sa zaväzuje vrátiť banke posĘĺtnuté peňažné prostriedky, platiť banke úroky z posĘ1tnuých peňažných prostriedkov, ďalše

fríslušenstvo, pobtatły a náklady a plniť si d'alšie zmluvné povinnosti' 
.

1.3. Żmtuvne straný sa dońodli na náśeáujúcich základných podmienkach úveru:

1.3.1. Druh tiveru: Termínovaný úver
i'i'z. výsru úveru: 236 ooo,óo EUR, slovom: Dvestotridsaťšesťtisĺc EUR.

1.3.3' Účel úveru: oprava a údržba miestnych ró'úńíra.iĺ s možnosťou refundácie už vynaložených finančných prostľiedkov'

1.3.4' čerpanie úveru:
i.t.i.r. špoš"o i;ň.ňi. úveru: postupne na základe faktúr s DPH a faktúr bez DPH'

1.3.4.2. Lähota na čerpanie: od 02.09.2021 do 02'03'2022'
i.á.ł.i. oĺtu' prvého čerpania úveru nesmie byť neskôr ako o2'l,2'2o21'
i.á'ą.ł. ľłini'aína výška jědnotlivého čerpania úveru nie je stanovená'

1.3.5. Úročenie úveru:
1.3.5.1' Druh úrokovej sadzby: variabilná úroková sadzba

i.á.ś.z.n"ĺ"'unčná sádzba je hodnota 12 mesačného EuriboP
1.3.5.3. Úrokové rozpätie je 0,30 olo p,a.
i::š'ł:čdk*ávari;bilná;aózba je ňodnota 12 mesačného EuriboP + úrokové rozpätie 0'30 o/o p'a'

i:3.3:'.3ľ"ł.lx1liiłiľr"lä,,r,"wmi rorrnomernými splátkami v mesačný^chsplt:9!-1ws*u 1966,67 EUR s uýnimkou poslednej splátky,

kiorá bude vo rnýške zostatku úveru. SplátĘ budú realizované k 2o. dRu mesla.a.

1.3'6.2.Platenieúrokovmesačnevpĺwýpracovnýdeňkalendárnehomesiaca
L.3.7. Deň splatnosti Termínovaného úveru: 28'08'2031' 

.

čerpanie úveru a podmienĘ pre čerpanie: - . , ,'_,' :_----:^ _^l
okrem splnenia poomienoxllveäjńĺiň 

" 
ôp, môže b-anka Podlieli! čerpanie sp1nením nasledovných podmienok:

(a) Predloženie právopIatne podpĺsaný"l' 
" 

ĺtini'ícň żňlú'.oil"lo/ Kúpnych zmlúv v súlade s účelom úveru v zmysle

schválenia obecným zastupitellhĺom, kdá súĺrrnná cena bude ."*imáln" vo výške úveľu' V prípađe predlořenia

Zmlúv o dielo/Kúpnych zmlúv s rĺyššou 
""n* 

oúaĺ vy{okladované vlastné zdroje vo výške rozđielu, a to buď idr

zostatkom na účte klienta'vedenom " 
p.ińa banka'siovensko, a. s. alebo ich preinvestovanĺm na investíciu v

súlade s účelom úveru;
(Đ Ý p.'Ę;iliěiúńaá"ié ul'de okrem faęúr predložený aj doklad preukazujúci ich úhradu'

2
2.r

3.
3.1.

3.2.

3.3.

[řJjľH'' zaplatiť banke jednorazorný poplatok za posĘ1tnutie úveru, Koný je splatný v deň účinnosti tejto zmluvy vo ýške

59o'oo EUR, slovom: Päťstodeväťđesiat EUR'
Klient musí raz ročne, vŽdy do 31.01' platiť banke poplatok za. monitoring zmluvných podmienok za príslušný kalendárny rok vo ýške

ôrió "u" zo zostatku ĺstiny-úveru k 31.i2. predchádzajúceho roku'. - .. . évoa ś.nń .rł\nłl nn.
Banka môže vykonať úhradu poplatkov inkasným 

'jóš"nó' 
iĺčtu klienta č.Ú.: 5K81 5600 oooo ooo2 7961 5001' Za účelom

úhrady poplatkov musí niěňt'..ioěińáęiľ ńu ĺa" d;ł;i;k fńančných prostriedkov na ich úhradu. Za účelom inkasa poplatku za

pos*nutie úveru môŽe ńk;;;ř;'iaúčet klienta e.ů. šk-sr 5600 booö ooo2 796ĺ 5oo1 aj v prípade nedostatku prostriedkov na

účte.
óirim poplatrov uvedených v Ęto zmluve, musí klient platiť banke poplatky uvedené v Sadzobníku poplatkov'

3.Ą
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4.
4.1. ;ľ"Í,ffii5'f;|"ilľ'ľffiľ* a p.platkov Wkoná banka inkasĺým spôsobom z bežného účtu klienta v banke, prednostne z účtu

sKEt 5600 0000 0002 7961 s001.
Klient nesmie počas lehoĘ zł ńesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy splatiť úver alebo jeho časť predča.snę'

Klient oprávňuje banku k ffiJ-ňňä;"!i"" .! "19ľ&;-ľil"ň 
účtŃ; Řóf m.u vedie alebo bude viesť. Ďalej klient oprávňuje banku,

aby rezervovala resp. utotovilä hnančné prostrieo*v''ni ůä,łň. rii"i'1., Koré mu vedie alebo bude vieď, Koré by mohli slúžiť na

vyrovnaniejeho záväzkov uóeio'nré. gankä bude p'éonó'tni ulókovať prostriedky na účte uvedenom v článku 4'1 tejto zmluvy'

Vyhlásenia k|ienta
Klient záväzne whlasuje, Že
. bol informovaný o úrokořej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s úverom podľa $ 37 ods' 2 zákona o bankách;

o prevzal a oboznámil sa prěä u.aworänĺm zmluvy 
" 

ů""ä'':":iĺčasťami^a súhlasí s nimi: oP, VoP a Sadzobník poplatkov;

. pos*ol banke pred podpisom tejto zmluvy r"'pru'n_ä ĺoájää;ň fi*ńańóm stave a nezatajil žiadne skutďnosti, Kore by mali

.u'ňá'iääo[úu"denie bänkv oo omýtu pri pośudzovaní žiadosti klienta o úver;

;údą;pilMnuté bankeórěá ňódpisömieito zmluvy sa k momentu jej podpisu nezmenili'

Povinnosti klienta
K|ient nesmie vytvárať finančný dlh.

Klient musí počas trvania ;;ä#ił; rzťahu založeného touto zmluvo-v yvuiÍv.aľ platobĺé-služby.posĘĄované bankou, a to taĘ aby

prostredníctvom účtov rrieri'ďväääňll.ń-u banke boli 
"yŕónauine.'s"trv 

i-eho blatouné opeiácie (najmä keditné obraty), pričom

platobné služby inej uunrv niouoäná uvŘonauuniu pl.i.ffi'ý.ň;ŕrácií 1nafiia rreäitnýcn obratov na bežnom účte) Wužívať vôbec'

Ak klient predloŽil uunru *oiä6ěilá;ý;iä;'*íwtonaväľ prädmet činnosti v súlade s bŕmto plánom'

Klient sa zaväzuje bez súhlasu banky newpovedať ani lnat neukončiľ zmluvu o vedení účtú uvedeného v článku 4'1' tejto zmluvy

počas trvania úverového vzťahu podl'a tejto zmluw'

4.2.
4.3.

5
5.1

6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

7.
7.L.

Zabezpečenie
Fň u.áfuóřénĺ teito zmluvy nebolo dohodnuté žiadne zabezpečenie.

8.
8.1. ;]Hii: po ktorú tĺvá skutočnosť, Korá je zmenou okolností na strane klienta, sa výška úrokovej sadzby zvýši o prirážku vo výške

1,00 o/o P. a.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

Postĺytovanie informáciĺ | .,. -'^'-'Ĺ^..-ý^L., ^^.ll'á }Ai}^ żmlll\fu ýdivosti ním uskutočnených
iđ*i'ňilFuanie az do ukončenia úverového vzťahu podl? Ęto zmluvy súhlas na overovanie pra\

vyhlásení a predložených ol'rrää"" ,]ii"třň óiou' p'ie"ň w,Izitiá toľ'ŕó-oprávnenia sa nepovažuje za porušenie bankového tajomstva'

Klient súhlasí, aby banka v súvislosti s prezentovaním w'iéJio" *ó:ej činnosti zverejnilä informáciu o tom, že je financujúcou bankou

klienta.
Klient súhlasí s posĘ'tnutím ahýchkoľvek informácií ýkajúcich s9 tejto. zmluvy ako aj iných zmlúv súvisiacich s touto zmluvou alebo

proje*om riadiacemu orgilu ä'iábo sprostredkovateřlrěíňu ärganu, areoo príĺuśnéńJ 'orgánu, Koý v zmysle zmluvy o spolupráci

nastúpi ako oprávnený prÍjemca informač-ných. a"üä'jäy.ľ' ňouinnołĺ nä ńi.ło riadialeho orgánu, alebo príslušným orgánom

ľ*ffliffi;"fäłÍ'::ľ"?5.?J''llÍ,ľ'"jfiiĺiľ; aoiných zmluvách súvisiacich stouto zmluvou azáložných zmluvách na

zabezpečenie pohľadávok banĘ z tejto zmluvy; . .. l _ . - --l.,-. ^ x^., ^ŕĺlicillirh l l |łlianta íKipnt qrihlasí. že na oredmetnl '

. termíne vykonania l.ontroly plnenia podmienok tejto zmluvy a zmlúv s ňou súvisiacich u klienta. (Klient súhlasí, že na predmetnej

kontrole sa môžu zúčastniť aj zástupcovia riaoiácéľro orgánu alebo sprostiéorovatelského oröánu alebo orgánu zastupujúceho

. |fl{oenortiach wplývajúcich z analýzy ekonomickej situácie kli:ntq1 |t:ľ by viedli1< zatriedeniu pohl'adávĘ b'anky z tohto úveru

;; t'ňdńełanáä'ónýĹľ' pohľadávokv zmysle príslušného opatrenia NBS;

. akomkoi'vek porušení podmienok tejto zmluw;

: ;ĺłÍi'#ľs:Í["Jr'iŁ:",JTľil'"',, alebo vyhlásení predčasnej splatnosti úveru a o dôvodoch odstúpenia od tejto zmluvy alebo

wňuś"ńiu p'"oću'neiiílutno'ti úu"'.u; . 
- 

l^l_^í ̂ ło začatí výkonu záloŽn_ého práva zriadeného v prospech banky, podaní.návrhu na Wkonanie exekúcie alebo dražby na majetok

klienta, resp' po ,ĺrrá-niiu[u:to inrormácie o uuá"n-i.*"r.ú.o" äl"'oo dražby na majetok klienta treťou osobou;

. podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu ul"bo;;;;lň;äši':"ň.ńćie r.ľénla re'p. o získaní informácie o podaní takéhoto

návrhu; -- _L_-L.. -4l^:. ,rý;ü-ŕ' ýkonu záložného práva, zániku resp. každej zmene obsahu záložného práva;

r podaní trestného oznámenia'
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ą

sřanami a je uzatvorená na dobu určitú - do splnenia všetkých záväzkov
.rerejnenie tejto zm|uvy, zmluva Je účinná dňom nasleduJtlcim po dni

Érymqíq|Ö(Hĺami, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak.

V Staškove, dňa 02.09.2021V Staškove, dňa o2.09.2o21

banka
Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis:

Ing. Dušan Tqĺašec
Riaditď odbgu ĺiadeĺĺa fr. a mun.
obďlodu

^
I 'l

Ing. štefun Harrđn

Firemný bankár

klient obec Staškov
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav šimčisro
Funkcia: starosta obce

Podpis: ' r '/
?t" -- -

\,, )"h-

ľ#[šÝĺ-\
\är$ł'"z^vl

c$a

\L r*'n;*' ,^

a
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