
alnLIJvA o SpLÁTKovoM úvnnn
íslo 30021141016

Obchodné meno: OTP Banka Slovensko, a.s.

Sídlo: Strirova 5

813 54 Bratislava
IÖo: 31 318 916
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného s du Bratislava I., oddiel: Sa,

vloZka: 335IB
zaktor konajri: Mgr.Noémi Méhes, regionálny manaíér RKC JUH

Ing. Lívia Sárkányová, bankár pecialista II.

(d'alej len,,Banka")

a

Miestna ak ná skupina Stará Öi".nu voda
Hlavná Z97,925 03 Horné Saliby
42 156 I22
v registri ob ianskych zdruZení Ministerstva vnúttra Slovenskej
republiky d a 02.07 .2008 . VVS/I -900l90-32I8I
Ing. Pavol Dobosy, predsed a zdruZenia
rodné íslo: 65030616262
adresa trvalého pobytu: 925 03 Horné Saliby l87
tátna príslu nost': Slovenská republika

druh a öíslo dokladu totoZnosti: Ob iansky preukaz EHl|6360

obchodné meno:
Sídlo:
tÖo:
zapísaná,.

za ktorého koná:

öíslo beZného tu vedeného v Banke v : SK92 5200 0000 0000 1085 8326 (d'alej len

,,Beíny et")
(d alej len ,,Klient")

uzafuáraj t

v zmysle 4g7 a nasl. Obchodného zákonníka ö. 5t3lL99I Zb. v znení neskor ích PredPisov
a V eobecnych úrverovych podmienok OTP Banka Slovensko, a.s. pre neretailovYch klientov

ri innyclr od 1. marca 2014 (d'alej tieZ Podmienky) trito zmluvu o tlvere:

Ölánok I.
Predmet zmluvy

1. Na základe Ziadosti Klienta sa Banka zavázuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
poskytnrit' v prospech Klienta strednodoby ver v sume 30 604,- , slovom
tridsat'tisíc est'sto tyri (d'alej len river).

2. Úver je poskytovany za variabilnri rirokovri sadzbu tvoren súr tom medzibankovej

referen nej rirokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 3 mesa né depozitá a priráZky
2,90 oÁ p.a..
Variabilná riroková sadzba bude ur ovaná pre obdobie 3 mesiacov (d'alej len

Prece ovacie obdobie), po prvykrát bude stanovená v defi prvého erpania veru.

Následne bude roková sadzba upravovaná vildy po uplynutí Precefiovacieho obdobia

v de , ktory sa svojim öíselnym ozna ením zhoduje s íselnym ozna ením dfia prvého

erpania veru.



Ak tak}to defi v mesiaci, v ktorom dochádza k preceneniu nie je, variabilná riroková
sadzba bude upravená k poslednému kalendárnemu d u mesiaca, v ktorom dochádza k
preceneniu.
Pre príslu né Precef,ovacie obdobie bude pouZitá medzibanková referen ná roková
sadzba 3-mesaöny EURIBOR fixovaná:
a) dva pracovné dni pred prqim dilom príslu ného Preceriovacieho obdobia v prípade,

Ze je prvy de príslu ného Preceilovacieho obdobia pracovnym dfiom,
b) tri pracovné dni pred prvym dóom príslu ného Precefiovacieho obdobia v prípade, Ze

prvy defi príslu ného Precefiovacieho obdobia nie je pracovnym diom.
Ak v defi uvedeny v predchádzaj cej l,ete nebude stanovená medzibanková referen ná

riroková sadzba, pouZije sa medzibanková referen ná riroková sadzba 3-mesa ny
EURIBOR vo vy ke, v akej bola naposledy fixovaná v najbliz í predchádzaj ci pracovny
de.

3. Úver je poskytovany za uóelom financovania investiönych potrieb Klienta na základe
predkladania dodávatel'sk;ich fakt r na financovanie projektu ,,Sladliv a zdravf Zivot -
ovocná cesta JuZného Slovenska", schváleného P dohospodárskou platobnou agent rou
(dalej len,,riadiaci orgán'o alebo,,PPA") vrámci Opera ného pro_eramu Pto_rram ron,oja

vidieka SR 2007-2013, Prioritná os . 4, Opatrenie . 4.2. Vykonávanie projektov

spolupráce, Kód opatrenia:42I národná spolr"rpráca, íslo vlzvy 20l3/PRYl29 nasledovne:
a) predfinancovanie finan nfch prostriedkov poskytnutych z rozpoótu Európskej rinie

a tátneho rozpo tu SR vo forme nenávratného finan ného príspevku (d'alej tieZ

,,nenávratny finan ny príspevok" alebo ,,NFP") vo vy ke: 30 604,- .

4. Úverje veden!,na verovom riöte Banky . SK49 5200 0000 0000 1540 2483.
5. Nenávratn;i finan ny príspevok bude poukazovany na be\ny úr et Klienta v Banke (d'alej

len,,Osobitnf et") ö. SK44 5200 0000 0000 1539 8111.
6. Klient sa zavázuje, 2e ver pouZije dohodnutym sp sobom na dohodnuty ti el, Ze

poskytnuty river Banke vráti, zaplatí rok, príslu enstvo, poplatky a splní v etky svoje

d'al ie závázky podl'a tejto zmluvy za niZ ie uvedenych podmienok najmá z jeho BeZného

íótu alalebo z Osobitného tu zriadeného v Banke na prijímanie NFP.

Ölánok II.
Zabezpe enie veru

1 . Klient sa zavázuje zabezpe it' pohl'adávky Banky z tejto zmluvy:
a) vinkuláciou v}platy vkladu z Osobitného ri tu na prijímanie nenávratného

finan ného príspevku . SK44 5200 0000 0000 1539 811l vo v;i ke min.

30 604,- v prospech Banky.

Ölánok III.
Öerpanie veru

1. Po splnení podmienok uvedenych v Öl. II., v tomto lánku, predloZení podpísanej zmluvy
s riadiacim orgánom - Zmluva o poskytnutí nenávratného finan ného príspevku .

0800550, projekt ,,Slad\f azclravy Livot - ovocná cesta JuZného Slovenska" vrátane
v etkych jej existujricich dodatkov (d alej len ,,Zmluva o poskytnutí NFP") a zaplatení
poplatku v zmysle Cl. V. bod t. písm. a) tejto zmluvy m Le Klient erpat' ver
bezhotovostnou formou na dohodnuty ri el uvedeny v tejto zmluve, na základe ním
podpísanych príkazoy Banke apredloZenia príslu nlich dokladov preukazujricich ri el
pouZitia veru (napr. faktriry obsahujrice v etky náleZitosti dafiového dokladu a

príslu nych ti tovnych clokumentov) v srilade s Öt. I. bod 3. tejto zmluvy o vere.

2. Klient je oprávneny öerpat ver po astiacfr nasledovne:
- postupné ri elové erpanie v celkovej max. sume 30 604 EUR



posledné erpanie najnesk r do 30.04.2015
na základe predloZenych dodávatefsk}ch zmlriv a fakt r t}kajricich sa projektu ,,Sladlr}
azdravy ilivot - ovocná cesta JuZného Slovenska" stivisiacich so Zmluvou o poslqrtnutí

NFP . 0800550 medzi Klientom aPPA zo dí:.a 27.0I.20I4 bezhotovostny,m prevodom

v prospech tu dodávatelov vo vy ke l00%z fakturovanej sumy s DPH.
3. Nárok na erpanie veru zaniká dfia 30.04.2015.
4. Klient sa zavázuje svoju Ziadost' o zmenu objemov alebo termínov erpania veru,

dohodnutych v tejto zmluve prerokovat' s Bankou minimálne 2l dní pred dohodnutym
termínomöerpania veru.

5. Klient sa zavázuje, Ze:

a) bez zblo ného odkladu po uzatvorení tejto zmluvy poZiada platobny orgán alebo
riadiaci orgán o poukazovanie nenávratného finan ného príspevku na Osobitny ríöet,

b) Osobitny ri et nezru í po celri dobu trvania závázkov z tejto zmluvy o vere, alebo z
odst penia od nej a

c) nepoZiada platobny orgán alebo riadiaci orgán o poukazovanie NFP na iny neZ

Osobitny ti et bez srihlasu Banky.
6. Klient je povinny pred erpaním veru:

a) predloZit' doklad o registrácii ob ianskeho zdrl enia v registri Ministerstr,a vnutra

Slovenskej republiky,
b) otvorit'osobitny dotaöny ri et Premium Konto v Banke, ur eny vyluöne na smerot,anie

nenávratného finanöného príspevku v zmysle Zmluvy o poskYnutí NFP . 0800550
medzi Klientom a PPA zo dha 27 .01.2014, odli n;i od existujriceho dotaöného öfu .

SK79 5200 0000 0000 1165 2317,
c) predloZit' dodatok k Zmluve o NFP . 0800550 medzi PPA a Klientom zo dria

27.0I.20I4, ktorého obsahom bude zmena ísla ri tu partnera projektrr spolupráce . l -
Koordina nej MAS Stará Öierna voda na Osobitn} ri et OTP Premium konto v Banke
íslo SK44 5200 0000 0000 1539 811l,

d) zriadit vinkuláciu v}platy vkladu z Osobitného ri tu Klienta v Banke . SK44 5200
0000 0000 1539 B l l 1 vo vy ke min. 30 604 EUR v prospech Banlcy,

e) predloZit' právoplatné stavebné povolenie na vystavbu drevenej su iarne ovocia na

pozemku parc. . 4I77l34 v k.ri. Horné Saliby, obec Horné Saliby, okres Galanta.

7. Klient je povinny pred öerpaním tiveru predloZit' písomné potvrdenie o zverejnení tejto

zmluvy o vere a v etk}ch zml v predloZenych ako podklad pre erpanie veru podfa 5a

zákona ó. 2l I2a00 Z.z. o slobodnom prístupe k inform áciám a o zmene a doplnení niekto úch
zákonov v znení neskor ích predpisov (d alej len ,,,zákon o slobode inform ácií"), pri om od

uzavretiazmluvy do jej zverejnenia nesmie uplyntit'viac ako 3 mesiace
8. Klient je povinny pred öerpaním veru predloZit' Banke písomné potvrdenie o zverejnení

Zmluvy o poskytnutí NFP ö. 0800550 medzi Klientom aPPA zo día 27.0I.2014 podl'a 5a

zákona ó. ZII|2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskor ích predpisov (d'alej len ,,zákon o slobode informácií"), priöom od
tuavretiazmluly do jej zverejnenia nesmie uplyn t'viac ako 3 mesiace.

Ölánok IV.
Splácanie riveru

1. Kone ná splatnost' ítveru je 31.12.2015.
2. Klient je povinny splatit' Banke istinu veru nasledovne:

postupne, vo vy kach jednotlivych vyplatenych nenávratnych finan nych príspevkov
v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a to vo forme mimoriadnych splátok v nasledujrici
pracovny de po ich pripísaní na Osobitny riöet. O trito mimoriadnu splátku bude zníLeny
zostatok istiny veru. V prípade poukázania nenávratného finan ného príspevku na



1

4.

Osobitny ri et pred termínom kone nej splatnosti veru, je Banka oprávnená realizovaf
rihradu istiny riveru pred asne. Klientovi nebude zri tovany poplatok uvedeny v Öt. V.
bod 1 d). Ak celková poukázaná suma nenávratného finan ného príspevku bude niZ ia,

ako zostatok nesplatenej istiny veru, Klient je povinnj. uhradit' Banke rozdiel
z vlastnich zdrojov, najnesk r v termíne stanovenom v prvom bode tohto ölánku zmluvy
o vere.
Klient sa zavázuje mesaöne platit' Banke rok, a to vZdy v posledny kalendárny defi

mesiaca, zaéínajuc mesiacom, v ktorom sa za alo erpanie veru.
Ak je Klient v ome kaní so splatením veru alebo akejkol'vek splátky veru podl'a tejto

zm\uvy, Banka je oprávnená od nasleduj ceho dia po dni splatnosti aL do dia skuto ného

zaplatenia splatnej pohladávky ri tovat zo splatnej, ale nesplatenej sumy tiveru okrem
tiroku podl'a Öt. t. bod2. tejto zmluvy aj rirok z ome kania vo vy ke 8,00 Yop.a.
Klient opráviuje Banku, aby odpisovala pe aZné prostriedky z BeZného ri tu a

Osobitného ri tu vo vy ke závázkov Klienta voöi Banke zo zmluvy o vere alebo
z odst penia od nej a vykonávala splátky istiny veru, rokov, úrrokov z ome kania,
poplatkov a d'al ích závázkov Klienta aj bez predloíenia prevodného príkazu.
Klient oprávf,uje Banku, aby odpisovala peiaZné prostriedky z inlch uötov Klienta
vedenych v Banke a vykonávala splátky istiny veru, rokov, urokov z omeskania.
poplatkov a d'al ích závázkov Klienta, ak peíaZné prostriedky uloZené na BeZnom éte

neposta uj na splatenie splatnych závázkov Klienta vo i Banke zo zmluvy o uvere alebo
z odstripenia od nej aj bez predloZenia prevodného príkazu.
So srihlasom Banky m Ze Klient splatit' ver, alebo jeho ast' aj pred dohodnutou dobou.

Klient m ie poíiadat o realizáciu mimoriadnej, resp. pred asnej splátky písomne,

najnesk r 2| dní vopred. Zmena splátkového kalendára bude predmetom nového dodatku
k tejto zmluve.
Klient m Ze poLiadat o prolongáciu termínu splatnosti splátky istiny veru (s podmienkou
zachovania kone nej splatnosti veru) písomne, najnesk r 2I dní pred termínom splátky.

Ölenok V.
Poplatky

Klient sazavázuje Banke zaplatit poplatky:
a) za spracovanie verového obchodu vrátane zmluvnej dokumentácie k obchodu vo

vy ke 200,- , poplatok je splatny najnesk r v defi prvého erpania tiveru,
b) za správu verového obchodu- za kaZdy d'al í kalendárny rok trvania riverového

vztahu, splatny v dei, ktory sa svojim íselnym ozna ením zhoduje s íselnym
oznaéením dria prvého erpania veru v zmysle tejto zmluvy, po ítany zo zostatku
veru v tento defi vo vy ke 0,50 Yo, min. 100,- ,

c) za zmenu zmluvnych podmienok na základe Liadosti Klienta - v zmysle Cenníka
Banky platného v ase reaIizácie - vyri tovania poplatku,

d) za pred asné a mimoriadne splátky alebo pred asné splatenie riverového obchodu
z v|astnych zdrojov vo vy ke 4,00 oÁ z objemu splátky, min. 200,- , poplatok je
splatny v defi realízácie pred asnej resp. mimoriadnej splátky alebo pred asného

splatenia riverového obchodu,
e) za pred asné a mimoriadne splátky alebo pred asné splatenie verového obchodu zo

zdroj ov EUiSR - bezplatne,
í) ,a prolongáciu spláti<y verového obchodu alebo predÍZenie splatnosti riverového

obchodu vo vy ke 0,50 % z objernu prolongovanej splátky alebo zo zostatku
riverového obchodu, min. 300,- ,, poplatok je splatny v defi uzavretia dodatku
k zmluve o tivere,

5.

6.

7.

8.

1.
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g) za |<aLdilupomien*y.o_n.rplnení povinnosti Klienta vo vY ke 25'- c' PoPlatok je

splatn;f n *,i,a";írci de poodosl?í up:*ienky a

h) zan.d.ni. ,iveróveho t etu vo vy ke 4,80 mesa ne' PoPlatok je sPtatnY v'dY v

posledny i.ui"noarny a.n *.riu"á zaeinijtlc mesiacom, u l.torom Sa zaÓa|o erpante

veru.

Ölánok VI,
Dal ie závázky Klienta

1. Klient sa zavázuje do 3 mesiacov od p"dfi;- iejto zmluv' Presmerovat'.na svoje beLné

iröty u.d.nj u-gánk. ,-ni,ri*áin. taky podiei z ceikovyc h rrli'"b,ktorY zodPovedá Podielu

irverovej za(a.enosti Klieniu u gunlie'k jeho celkovej riverovej zataZenosti vo i bankám'

Ak je niektory zbe.nycH iretou uedeny " 
i".: ,^.n. uko FUR, Banka pouZije na prepo et

kurz vyhláseny gun*o,, nu def,, l* t ioÉ*u uynoano.,rJ. plnenie tejto zmluvnej

podmienr.y. 
-rin"nie 

podmi.nkv bude Banka vyhoánocovat 
"ka*dY 

kalendárnY tvrt'rok'

prq.i monitoring bude .rea,.izoiaH;i 
k poslednému d u Prvého uceleného kalendárneho

2. ;l**T"||#j'J:;3TáT'iIJJ1,"a t rrudosti o vyplatenie nenávratného finan ,ného

príspevku riadiacemu o.sáá,, v termínoch stanoverrlch v Zmluve o Posklnutí NFP

azároveú sa zavázuje piedkladat' Bunl* [ápi. jednotliv;ich Ziadostí o vYPlatenie

nenávratného finan ného prísp9vku u poruoo.ni .iaoiaceho o'ganu o uhradení vYdavkov

deklarovanych v Ziadosti á plutuu n.n*ratného finanenJtro piisPevku, a to najnesk r 3

3. fril1 i,i#"#rj; bezodklalne. pred,"1]|,._*:J,:so,, an zm|uvu o posklnutí NFp,

' 
oo pí3í ix"T"";;; S:lnmffi: F3,";'*TÍtT:x ;,*fl", '';ii',,;ííoli,''

aStátneho rozpo tu, pouZije qihradne.na vyrovnanie svojich záváz|<ov, vyplj^/ajricich

ztejtor*i;;; t,u"" alebó z odst rpenia od nej,

5. Klient sa zayázuje nevyp"".a", zmluvu o veáení BeZného ti tu a osobitného ri tu Po

dobu trvania závázkov titi"n,u ,o ,^Iutry o nu..e a}:uo z odstŰrPenia od nej' Banka je

oprávnen á pouLit p"nuzn^é prostriedt y ná BeZnom ir te a osobitnom ir te alebo injch

ri toch Kliánta vedenych v banke aj na iapoóítanie. svojej vzaioYYj.PohÍadávkY' ktorri

má vo i Klientov \ zo zmhJvy o vere..alebo z odst peniu oo nej. riient sa zavázuje' Le

v prípade zakupeniu p.ojukrávého balíka pr. t orpoiátného klieáta tento nezru í po celri

dobu trvania záyáz|<ov ztejtozmluvy o vere alebo z odstrpenia od nej.

6. Neplnenie povinnosti poáia bodov 
'2.,;.,i.,u5..tohjo lánku' sa PovaZuje za Podstatné

poru enie zmluvnjch povinností Klienta u 
"rnyrl. 

Ör. vr. bod 1. Podmienok a zakÍadá

právo g*[' pá,t"pouui |odra öl V1, bod 2, Podmienok,

7 . Klient je povinnf pred uJutuor"ním akejiáru"t zmluvY o vere alebo o P Zi ke PÍsomne

informovat, Banku o vy L<e irveru alebo poziery a termíne erpania 
lbo inému orgá

8. Klient udel,uje srihlas, uuy nun[" l"i,.r,ta 
iiaoia::r' o.ganu a/alebo inému orgánu

zastupujticemu Slovensku.iepubliku ilárrácie t}kaj ce sa Ój'o zmluvY o vere' zmluvY

o zriadení zá|oiného práva, resp. ,*t ,^Iiru, ktoré uiatvorí Banka s Klientom

v srivislosti s projektom a zmluvou o t u.r. vrátane informáciÍ, ktoré srivisia s t;imito

zmluvami a vrátan. inror*ácií o poru ení zmluvy o írvere alebo inlclr zml'6v Klientom'

o vyhlásení pred asnej splatnosti- rveru alebo odstirPen Í od zmluvY o vere' o Podaní

návrhu na vykonanie áxek rcie, nu*nu na vyhlásenie konkurzu alebo Povolenie

re truktu ra|izác\e vo i Klientovi, o u!i.on. záioZné|to Práva a 
. 
o Podaní trestného

oznámenia. oprávnenie Banky pooiu predchád ^ii""1 ]."ty zahfÍla aj oPrávnenie

poskytnírt, riadiacemu ".ga^- "/".9" 
inému orgánu 'ár*Ór:n.Ó-u 

SlovenskÍr rePubliku

akékofvek inform ácie,lóro sír predmetom bankového tajomstva,



). Banka je oprávnená postupovat'podfa Öt. Vt. bod 2. Podmienok aj v PríPade, ak

a) Klient poru il Zmluvu o poikynutí NFP uzatvoren s riadiacim orgánom, alebo

finan n disciplínu v zmysle platnych právnych predpisov.

b) Klientovi bude pozastavená, alebo krátená refundácia vynaloZenYch v;ÍdavkoY Zo

zdrojov EurópsÉej rlrnie a Státneho rozpo tu v takom rozsahu, Ze to Podl'a nétr'oru

Banky m ze ohrozit' návratnost' poskytnutého veru

c) riadiaci orgán odstripi od Zmluvy o poskytnutí NFP, ktor uzatvoril s Klientom

oi aojoe k zmene ri tu na vlplatu nenávratného finan ného PrísPevku Za zdrojov

Európskej rinie a Státneho rozpo tu

e) Klient vykoná zmeny v projekte v rozpore so Zmluvou o PoskYtnutí NFP.

10. Klient sa zavázuje,2e n"oaitupi od ZmLuvy oposkytnutí NFP . 0800550 medzi Klientom

a PPA zo dín27 .01.2014.

1 1. Klient sa zavázuje, Ze vynos z posklnutého Nenávratného finan ného PrísPevku v zmYs|e

Zmluvy oposkytnutí NFp . 0800550 medzi Klientom aPPA zo dira 27.0I.Z0I4 PouZije

prednostne na npmé vysporiadanie svojich závázkov ztejto zmluvy o vere alebo z odstuPenia

od nej.

12. Klient sa zavázuje,kevo v etk}ch Ziadostiach o platbu nenávratného finan ného PrísPevku na

zák1ade Zmluvy oposkytnutí NFP . 0800550 medzi Klientom a PPA zo dia27.01.2014 bude

uvádzat osobitn;i áota n;f ri et klienta v Banke íslo SK44 5200 0000 0000 1539 81 l 1 ako

ríöet ur e ny naprijatie nenávratného finan ného príspevku.

1 3. Klient sa ,ur:áÁi", Le k uzatvoreniu alebo vykonaniu akéhokolVek konu (transakcie)

zvy uj ceho jeho roönri dlhovu sluZbu (najmá leasing, rivery p Zi ky, finan né v}Pomoci)

pristripi vylu ne po predch ádzajucompísomnom srihlase Banky,

t4. Klient sazavazi1",L" bez predchádzaj ceho písomného srihlasu Banky nezriadi záloíné Právo

na v etky alebo na ktoreko|vek zo wojich sri asnych alebo budricich aktív okrem zriadenia

zá|oLného práva v prospech pPA na predmet spolufinancovania v zmys|e Zm|uvY o PoskYtnutí

NFp . 0800550 medzi klientom appA zo d a 27.0I.20I4 srivisiaci s projektom "Sladk!' a

zdravy Zivot- ovocná cesta JtrZného Slovenska",

15. Klient sa zavázuje, Le bez predchádzaj ceho písomného srihlasu BankY nePoskYtne Ziadne

zabezpeóenie alebo ru enie za záváz|<y tretích os b ani takéto závazky nepreberie alebo k nim

nepristupi.
16. Klient sazavázuje, Ze bez predchádzajuceho písomného srihlasu BankY nebude nakladat'so

svojím majetkom, nepredá, n.p..u.dié, nevl oZí do majetku infch spolo ností alebo sa inak

nezbavísvojho majetkur (uvedená podmienka sa netyka obeZn;Ích aktív za podmienok beánYch

v obchodnom styku).
17 . Klient sa zavazije, Ze bez pred chádzajuceho písomného srihlasu BankY nePoskYtne Í,iadne

rivery a p Zi ky Ziadnej tretej osobe.

18. Klient ,u ,uuáruje uhradit' prekro enie prevádzkovych a investi nYch náldadov nad rámec

rozpo fu z vlastn}ch zdrojov.

Ölánolr VII.
závereéné ustanovenia

plnenie podmienok zmluvy o vere a hospodárenie Klienta Banka monitoruje tvrt'ro ne.

Banka je oprávnená zmenit periodicitu vykonávania monitoritr8U, reSP. vYkonávaf

monitoring aj v inych termínoch.
Klient vyrrtásu;e , z" pred podpisom tejto zmluvy sa oboznámil So V eobecnYmi

rlrverov;fÁi podmienkami oTp Banka Slovensko, a.s. pre neretailovych klientov, ktoré s

neoddelitel,nou s ast,ou tejto zmluvy a srihlasí s nimi.

Táto zmluva sauzatvára nacelri dobu trvania závázkov z nej vypl/vajricich.

1.

2.

aJ.



5.

6.

4. Zmluvu moZno menit'písomrrymi dodatkami podpísanymi obidvoma zmluvnYmi

stranami.
Klient srihlasí, aby osoby, ktoré sri podt'a aktuálnych podpisovych vzorov k BeZnému

úr tu oprávnené nakladat' s pefiaZnymi prostriedkami na BeZnom ri te zadávali PríkazY na

erpanie tveru.
Zmluyné strany sa dohodli, Ze v etky spory, ktoré medzi nimi vzniknri ztejto zmluvY

(alebo po odsttipení od tejto zmluvy) najmá z d vodu neplnenia zmluvnYch Povinností
a náhrady kody, budri rozhodnuté v rozhodcovskom konaní na Stálom rozhodcovskom

sride Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave (d alej len ,,RozhodcovskY
s d,.). V rozhoácovskom konaní bude rozhodovat' jeden rozhodca. Za vYbran osobu

podlb zákona ó. z44l200Z Z.z. o rozhodcovskom konanÍ, Stattitu a Rokovacieho poriadku

h.ozhodcovského sridu sa ur uje predseda Predsedníctva Rozhodcovského sridu. Klient

zároveh vyhlasuje, Le boit Bankou pou eny o d sledkoch uzavret\atejto rozhodcovskej

doloZky aze mi|moZnost'vofby, i prijme alebo neprijme Bankou predloZenY návrh na

].
uzav r etie rozhodcov skej do loZky.
Zmluva sa vyhotovuje v tyroclr rovnopisoch, po dvoch pre

zmluvy si trito zmluvu pre ítali, s jej obsahom bez vyhrad
kahd stranu. Ú astníci

dobrovol'ne srihlasia, o

potvrdzuj vlastnoru nymi podpismi.
8. Zm|uva o vere je platná podpísan ím zm\uvy obidvoma zmluvnymi stranami. Klient je

povinny bez zbyto ného odkladr.r po podpísaní tejto zmluvy zabezpeéit zverejnenie tejto

)mluvy podl'a 5a zákona o slobode informácií. Zmluva o vere nadob da ri innost' d om

nasledujricim po dni jej zverejnenia.

V Dunajskej Strede d a 16.04.2014

OTP Banka Slovensko, a.s.

V Dunajskej Strede dia 16.04.2014

Miestna ak ná skupina
Stará Öi..rru v

/,"un
Ing. Pavol nbbosy, predsed a zdruLenia

rl l
/ fr'-)

" "1""" "" " ":u'"
Mgr. Noémi Méhes,'
regionálny manaLér RKC JUH

ááá-d
Lívia Sárfányová,
1r pecialista II.

Potvrdzujem, Ze zaviazany (í) vlastrroru ne podpísal (i) t to
zákonnyrn sp soborn.
Meno, priezvisko: Irrg. Lívia Sárkányová
V Dunajskej Strede d a l6.04.2014
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V eobecn é verové podmienky

OTP Banky Slovens ko, a,s, pre neretailov!,ch klientov

öt. t.

úvodné ustanovenia

V eobecné uverové podmienky oTP Banka Slovensko, a. s., (dalej len ,,Podmienky") sri vypracované v zmysle

273 obchodnéno á-xón.ika platneno v Slovenskej republike,

Zmluva o tivere (dalej len ,,Zmluva o vere.) je akérkol'vek zmluva uzatvorená medzi Klientom a oTP Banka

Slovensko, 3.s. (dalbj len ,,Banxaí)]'6óJ * ?1 ;- .iriá."l" 
ooeásne PoskYtn t Klientovi Pena,né

orostriedky v at<ejxóiv"i forr. a KieÁi sá zavázui. pori it*,te penazne pr*tridoxv vrátit' a zaPlatit ÚrokY' Za

.,iu", 
sa pre ely tlchto PodmienoT';;;;zrl;á b.l 1;in, il"re ,a e.nxr.rri^2^t^ v bankovych zárukách

alebo akreditívocn Gá"nfch Bankou veritelovi Klienta,

ustanovenia zmluvy o vere a podmienok stanovujri práva a povinnosti Banky a klienta'

odchylnédojednaniavZmluveoveremajriprednost'predznenímPodmienok.
slová napísané s vel,kfm zaóiato nlm písmenom maj vlznam definovany v zmluve o uvere alebo

v podmienkach.

öl. tl.

Úroková sadzba a vfpoéet rokov

Banka poskytuje klientovi uver za pevnu rirokovrj sadzbu, fixovan rokovtj sadzbu, pohyblivt] urokovu sadzbu

áráoo viriabiln rokovrj sadzbu,

pevná rjroková sadzba je riroková sadzba pevne stanovená na celé obdobie trvania zmluvného vzt'ahu'

Fixovaná tiroková sadzba je riroková sadzba fixne stanovená na obdobie stanovené v zmluve o rjvere' po

uplynutí obdobiafixácie je-Balxoy ir*.na nova tixovana uioxoua ."ar'Íá-nááalsie obdobie, oíz|<a d'al ieho

obdobia fixácie bude róvnaxa axJ'jizxá pi"_á.najráiu*n" 9ooopla'-n*á"i". 
g.nka je oPrávnená zmenit

fixovan. úrokovrj sadzbu na d,al iJ oooouiá, .nxovan-ri'uióxou,i 
sadzbu na dal ie obdobie Banka oznamuje

Klientovi písomnfm oznámením póo sxoneením predchádzajuceho obdobia fixácie,

pohyblivá roková sadzba je riroková sadzba, ktorá pozostáva zo základnej s.adzbY aPrlráZkY' Základná

sadzba je sadzba jednostranne.ureena Bankou. 
" 

a.Iká je oprávne;' j; ;;.it Po as trvania zmluvného

vztahu podl'a podmíenok uvedenlich v Zmluve o vere,

Variabilná .roková sadzba je uroková sadzba tvorená srjötom medzibankovej referenÖnej Úrokovej sadzbY

(napríklad runiri ri, pnlóón, ugóó R*ouanej pr" i, s, o r"rp -12.mesa 
né ÓePozitáaPrtrá2kv (stanovene,

v Zmluve o úvere). V prípade, ak-b;',í,"j;ib..É,iua ,átói.nená orot<ová saozna Pre Príslu né Precefiovacte

obdobie oora nii3ia áe2 0,00 "/9- ^., 
|.uzij" ,. #];i; pie.eno,áió-óuáádi" hodnota medzibankovej

referen nei UroXÓvél sadzby vo rn! ke 0,00 % p,a,

V! ka rokov je stanovená :?_ 1ou rokovou sadzbou, ! j. per annum (P. a.). ÚrokY sa Po ítajrj metódou'

zaloZenou na ókutoönom po te d.í ;i i"ri .ro*x.'il; 
'oizÉu Táxu (u menovateli) sa zaPo ítava ako 360 dnÍ'

veruj*ne si navzójom

nasledovne:

360 x 100

Banka rlótuje riroky zo skuto nlch dennlich zostatkov veru, od Prvého dóa ÓerPania veru aZ do dÖa' ktory

predchádza diru riplného splatenia uveru,

ustanovenia predchádzajricich bodov sa primerane pouZijrl aj na vlpoóet rjrokov z ome kania'

vlvoj ro nej percentuálnej sadzby obchodu je závisl!. od nákladov Banky na financovanie verov' nákladov

Banky na poskytor..i. áiprauu ,:iu"ioi uá"* nakráov na ,iuinv spoleie s PoskYtovaním verov' nákladov

vypllvajucich zri.i[u,n".píáienia uue]rb" á óo dal ích naxÉJou, Étoie'sánx''vzni'kaj vsrjvistosti s Plnením

v eobecne záváznychprávnych pr"jpi*" áio.noonuií;;,;ir-ily.h statny.r' a reguía. nlch orgánov, Banka

informuje Klienta, !é nastarí oxolno i, 
-xioie 

m.qlri "oiri.., w9x1 roenLi perce-ntuálnój sadzbY obchodu,

najneskör v defr ,;;;ti;r.ny ro r,"1'p""entuálnej sadzby obchodu,

4.

5.

6.



1.

öl. lll.
Zabezpe enie

podmienka zriadenia príslu ného zabezpe enia veru sa povaZuje za sPlnenu a2 doru ením listinY

preukazujticej vznik príslu ného zabezpe enia Banke,

Klient vyhlasuje, Ze na majetok, ktoni je predmetom zabezpeéenia veru sa nevzt'ahuje Právo sPátnej krlPY, ani

predkupné právo s dohoánutou k pnou cenou, ani iné prednostné právo na usPokojenie iného subjektu

zvyh2ku predaja veci.

Klient sa zavázuje bez zbyto ného

zníZenie hodnoty majetku, ktoni je

odcudzenie.
zabezpeóenie uveru na

Klient je povinn! zabezpeéif aby majetok, k!or"í. j" p,|99T:!,J.,1!:íl1::::i,.,::":1'":i::?,r":,l:':,lif :
ilSiÜ'; H#li ffi..,i ';;'y i;i,}," ;;];tó( p.:u],l [ll9? ,:9?"1,3,11,:,,?,::"i:i::*y,^*,?,i"lí*,J,:
;::'ffi;Tf; l"til, ;L"ih;'ü;-.;l;."'.'iliar5 1,]li1_1,:.:,? ]:9t:*1::,|I^'fl3,;,L,"íy:,:#íj?H.:i lií#"J"iT;i.ffi'il-'.';"i;i, ;?.;i.9b?:;_.i t T.y:l.T9:^':j1T:1T:,""J1,;S"JI,ii i',y,H:ÁÍIlluvy U uvlil9 ll

zabezpe itJ udrziavanie takéto poisteniá po celu dobu trvaáiá závai*ov klienta voöi Banke zo zmluvy o uvere

alebo z odstripenia od Zmluvy o vere,

Klient sa zavázuje

a) uhradif náklady srjvisiace so. zriadením
pohl'adávok Banky zo Zmluvy o vere,

b) uhradit náklady Banky srjvisiace s prijatím

a rrznikom zabezpeóenia poskytnutého na zabezpe enie

zabezpeöenia poskytnutého na zabezpeöenie pohl,adávok

Majitel'om rjverového rj tu nie je Klient. Banka je oprávnená riverovf ri et jednostranne zmenit"

V prípade poskytnutia r]veru solidárnym dlZníkom, solidárni dlZníci stjhlasia, abY ktoqikol'vek z nich bol

odiáunánY poZiádat' (podpísat' prevodnf príkaz) o erpanie úveru samostatne,

2

4

tr

odkladu informovat' Banku o v etkfch zmenách, ktoré maju za následok

preJmeto. zabezpeöenia veru, najmá jeho znióenie, po kodenie alebo

Ak nastala skutoönost uvedená v predchádzaj com.bode, klient je povinn!, doplnit

pövodnli rozsah n"in"rxó1. oo tridsiáticn dní odó dfra, ked táto skuto nost, nastala,

b.

c)

d)

Banky zo Zmluvy o úvere

uhradit, náklady Banky srjvisiace s realizáciou a zániko m zabezpe enia poskytnutého na zabezpeóenie

pohl'adávok Banky zo Zmluvy o uvere

uhradit,náklady Banky vynaloZené pri uplatóovaní, vy.máhaní a ochrane Pohl'adávok BankY vo i Klientovi

a uhradit,v etky d,al ie náklady ganxy uvnáráz"ne u d sledxu poru enia zmtuvy o vere klientom (vrátane

naXt.Oou na práune, znalecké a iné odborné poradenstvo a pomoc),

öl. lv.
Öerpanie

Ak klient Banke písomne neoznámil zmenu informácií, ktoré Banke poskytol pred uzatvore_ním zmluvy o uvere,

platí, 2e tieto informáóie, srj pravdivá á ,iptne aj v Öase uzatvorenia zmiuvy o vere a v ase erpania veru,

Klient suhlasí , ópráun"nió Banky ou"rouát'_ pravdivost', správnost' a riPlnost informácií a dokladov

poskytnutllch klieniám ganxe pred uzatvorením zmluvy o vere alebo v priebehu trvania zmluvného vztahu

u tretích osöb; overovanie tlchto informácií a dokadov u tretích os b Bankou nebude povaZované za

poru enie bankového tajomstva.

Právo na cerpanie veru zaniká, ak Klient postrjpil právo na erpanie veru tretej osobe alebo právo na

óerpanie úveru pre lo na právneho nástupcu klienta alebo na tretiu osobu,

Zmena termínov alebo objemov öerpania uveru, ktoré boli dohodnuté v Zmluve o vere, Podlieha s hlasu

Banky.

so srjhlasom Banky m 2e klient pouzit, pefiaZné prostriedky z veru na splnenie závázkov v inej mene ne2 je

mena, ktorá bola dóhodnutá v Zmluve o vere pre erpanie.

Ak Zmluva o úvere nestanovuje inak, Klient nie je oprávnenli opátovne Öerpat' uver v rozsahu vykonanfch

splátok.

Ak v Zmluve o vere nie je ur ená lehota na erpanie veru, právo na erpanie rjveru zaniká uPlYnutím 6

mesiacov od uzatvorenia Zmluvy o rjvere. V prípade kontokorentnlch a revolvingovlch uverov Právo na

cerpanie úveru zanikájeden oeó preá Jnorn xonbene1 splatnosti rjveru, ak Zmluva o vere neustanovuje inak,

Klient je povinn! uver cerpat, podl,a podmienok dohodnutfch v Zmluve o rjvere. V PríPade ak Klient ver

nevy erpal, je povinnf zaplatif Banke p. rr"r za neóerpanie, resp. nedo erpanie uveru dohodnut5i v Zmluve

o vere; tlmto nie je dotknutá pouinnóii ktienta zaplatit banke aj poplatok za spracovanie verového obchodu

vrátane zmluvnej áokumentácie k oo.t]oou, dohodnut! v Zmluve'o vere, ktonÍ je v takomto prípade splatn!

v defl zániku nároku na öerpani" uuou, át u zrntuu" o úuere alebo v tlchto Podmienkach nie je uvedené inak,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.
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öl. v.
Splácanie veru

Klient je povinny splatit' uver v mene dohodnutej v Zmluve o uvere pre öerpanie úveru.

Ak peóaZné prostriedky poskytnuté Klientom a/alebo petiaZné prostriedky na Be2nom ucte alebo na inlch
úötoch K|ienta, z ktonich je Banka oprávnená odpisovat pe aZné prostriedky na splatenie závázkov Klienta
a/alebo penaZné prostriedky zrealizáciezabezpe enia poskytnutého na zabezpeöenie návratnosti úveru (d'alej
len _Plnenie Klienta') nepostaóujtl na splatenie v etkiich splatnfch závázkov Klienta alebo ich astí, splátok
istiny uveru, urokov, urokov z ome kania, poplatkov a zmluvnlch poktit, Banka je oprávnená ur it' poradie,
v akom sa Plnenie Klienta zapoöíta na splnenie splatnej istiny veru, splátok istiny uveru, rokov, urokov
z ome kania, poplatkov, zmluvnfch pokút a inlch závázkov Klienta alebo ich astí. Klient nie je oprávneny7
urcit', na ktory závázok alebo jeho öast', dlZnu istinu uveru, splátku veru, rjrok, úrok z ome kania, poplatok
alebo zmluvnrj pokutu sa má poskytnuté Plnenie Klienta zapo ítat'.

Ak Klient aspoó dvakrát nesplní (nezabezpeöí dostatok pefiaZnlch prostriedkov na BeZnom úcte) akykol'vek
peóaZnli závázok voói Banke v stanovenej lehote, Banka je oprávnená zadr2iavat na BeZnom te alebo
inom uóte Klienta vedenom v Banke pe aZné prostriedky v rozsahu potrebnom na splatenie najbliZsej splátky
urokov a istiny veru.

V deó kone nej splatnosti veru je splatná aj splátka rokov za obdobie odo dtia splatnosti predchádzajúcej
splátky urokov do dóa, ktoni predchádza d u konecnej splatnosti veru.

Na základe písomnej Ziadosti Klienta moZe Banka povolit' predÍZenie termínu splatnosti splátky istiny úveru,
s podmienkou zachovania kone nej splatnosti rjveru (Prolongácia veru).

Úroky z ome kania za príslusn! defr ome kania sri splatné nasledujtici pracovn! deri.

Zmluvné pokuty stanovené vo forme nav.i enia urokovej sadzby su splatné v den najbliZsej splátky úrokov,
Ostatné zmluvné pokuty sú splatné nasledujuci deá po uplynutí lehoty pre splnenie príslu nej povinnosti
Klienta.

S predchádzaj cim s hlasom Banky m 2e Klient vykonat' splátku istiny veru pred termínom dohodnutej
splátky istiny úveru (d'alej ako ,,Pred asná splátka") alebo v rozsahu prevy ujucom u.i ku splátky istiny úveru
(d'alej ako ,,Mimoriadna splátka"). Pred asná splátka bude pouZitá na splatenie splátky istiny úveru s najkrat ou
splatnost'ou. Mimoriadna splátka bude pouZitá na splatenie splátky istiny uveru najdlh ou splatnost'ou.
V prípade, 2e v ase vykonania Pred asnej alebo Mimoriadnej splátky je Klient v ome kaní s plnením
akéhokol'vek pefiaZného závázku vo i Banke, je Banka oprávnená prednostne pou2it'periaZné prostriedky
ur ené na vykonanie Pred asnej alebo Mimoriadnej splátky na splatenie petia2ného závázku Klienta, s ktonim
je v ome kaní.

Ak splátky istiny úveru, rokov, úrokov z ome kania, poplatkov, zmluvnfch pokút a inlch platieb, ktoré je Klient
povinnli zaplatit'Banke su vykonávané z ú tov vedenlich vinlch menách neZ je mena dohodnutá pre ich
splácanie, Banka vykoná konveziu mien príslu nfm kuzom vyhlásenfm Bankou platnlm v ase zuctovania
splátky. Kurzové riziká s tfm spojené zná a Klient.

Splátky istiny veru, rokov, urokov z ome kania, poplatkov, zmluvnlch pokut a inlch platieb, ktoré je Klient
povinn! zaplatit'Banke, s uvedenébez akfchkol'vek daní, ktonim tieto platby podliehaju alebo budti podliehat'
v bud cnosti,

Náklady spojené so splatením istiny veru, splátok istiny veru, rokov, rokov z ome kania, poplatkov,
zmluvnfch poktit a inlch platieb, ktoré je Klient povinn! zaplatit' Banke (napr. bankové poplatky) znáéa Klient.

Ak Klient alebo Banka vypovie erpanie veru, nezaniká povinnost' Klienta zaplatit' Banke poplatok za
spracovanie verového obchodu vrátane zmluvnej dokumentácie k obchodu, dohodnuti v Zmluve o úvere;
v takomto prípade je tento poplatok splatn! v defr ú innosti v.ipovede öerpania veru.
Klient je oprávnen! vypovedat' erpanie veru aj bez uvedenia d vodu, pri om takrjto uipoved' musí Klient
zaslat'Banke písomne (podpis Klienta musí byt overen! pred notárom alebo zamestnancom Banky). Vfpoved'
erpania úveru Klientom je ú inná dóom jej doru enia Banke. Klient v ak nie je oprávnen! vypovedat' cerpanie

uveru, ak u2 Klient öerpal ver alebo jeho ast'.

Ak Klient ne erpal ver v rozsahu dohodnutom v Zmluve o vere, o rni ku rozdielu medzi vii kou uveru
uvedenou v Zmluve o úvere a ui kou skuto ne erpaného veru (d'alej len ,,Rozdiel") sa zni2ujúlzanikajú
splátky veru. V rozsahu Rozdielu sa postupne zni2ujtjlzanikajú splátky istiny rjveru pocínajric splátkou istiny
s najdlh ou lehotou splatnosti. Ak vli ka Rozdielu je vá ia ako je vf ka poslednej splátky istiny podl'a Zmluvy
o vere, tak kone ná splatnost'uveru sa mení a ver je splatn;i v defr splatnosti poslednej splátky istiny uveru
urcenej podl'a tohto bodu. Toto ustanovenie platí pre splátkové very s postupnfm splácaním istiny úveru.

Klient nie je oprávnen! jednostranne zapo ítat'Ziadne svoje pohl'adávky vo i Banke proti pohl'adávkam Banky
voöi Klientovizo Zmluvy o vere alebo z odstúpenia od Zmluvy o vere.

Klient je povinn! aklkolVek svoj pefraZny závázok zaplatif v de splatnosti a to aj v prípade, ak den splatnosti
pefiaZného závázku Klienta pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok (den pracovného pokoja alebo deri
pracovného vol'na v Slovenskej republike); pre vyl enie pochybností platí, 2e v takomto prípade sa den
splatnosti peóaZného závázku Klienta nepos va na najbli2 í nasledujuci pracovnf de .

13.



16.

17.

V prípade, ak na strane Klienta zo Zmluvy o vere vystupuje viac os b v postavení solidárnych dlZníkov (t.j.
spoloöne a nerozdielne zaviazanlch dlZníkov), möZe o pred asné splatenie celého veru alebo jeho asti
poZiadat' ktonikolVek zo solidárnych dlZníkov, stjhlas ostatnfch solidárnych dlZníkov na predöasné splatenie
celého uveru alebo jeho asti sa v takomto prípade nevyZaduje,

V zmysle 401 Obchodného zákonníka Klient vyhlasuje, 2e predlZuje premlóaciu dobu na právo na pefiaZné
plnenie Banky zo Zmluvy o vere (vrátane av ak nie uilu ne práva na vrátenie istiny uveru, zaplatenie rokov,

rokov z ome kania a poplatkov, vrátenie bezd vodného obohatenia v prípade neplatnosti Zmluvy o vere) na
10 rokov od doby, ked' za ala po prw raz plyn t'.

öl. vl.
Poru enie zmluvnfch povinností

Za podstatné poru enie zmluvnfch povinností Klienta sa povaZuje

a) ak Klient neuhradí svoje splatné pefiaZné závázky v termíne ich splatnosti,

b) ak Klient neplní ktoqikolVek z ekonomicklch ukazovatel'ov uröenlch v Zmluve o úvere,

c) ak Klient pouZil rjver na in! neZ dohodnut! óel,

d) ak sa zníZi hodnota zabezpe enia veru a Klient ho v poZadovanom rozsahu a v stanovenej lehote
nedoplní,

e) ak Klient (alebo zálo2ca) neplatí poistné za poistenie majetku, ktoni je predmetom zabezpe enia veru,

0 ak döjde k zániku poistnej zmluvy na majetok, ktoni je predmetom zabezpeöenia veru,

9) ak Klient poskytol Banke nepravdivé, zavádzaltjce alebo ne plné informácie pred uzatvorením Zmluvy
o vere alebo v priebehu trvania zmluvného vá'ahu,

h) ak Klient podpí e notársku zápisnicu spísanú v zmyste 41 Exeku ného poriadku v prospech tretej osoby
bez s hlasu Banky,

i) ak Klient nepresmeroval na svoje ucty vedené v Banke trZby v rozsahu uvedenom v Zmluve o vere, alebo
neplní priemern! kreditn! obrat na étoch v Banke v rozsahu uvedenom v Zmluve o uvere alebo

j) ak Klient poru uje dal ie podmienky uvedené v Zmluve o úvere, s visiacich zmluvách alebo Podmienkach.

Pri podstatnom poru ení zmluvnlch povinnostíje Banka oprávnená

a) obmedzit', alebo zastavit' erpanie dohodnutého tiveru,

b) vypovedat' erpanie veru ( 500 ods. 2 Obchodného zákonníka),

c) po2adovat'dal ie zabezpe enie veru,

d) 2iadat uznanie závázku v zmysle právnych predpisov,

e) vyhlásit uver (alebo jeho ast') za splatn! vrátane rokov a poplatkov jednorazovo pred termínom
splatnosti,

0 odsttlpit'od Zmluvy o uvere,

9) uhradit' svoju pohl'adávku zo Zmluvy o rjvere alebo odst penia od nej z Be2ného tj tu alebo z inlich ri tov
Klienta, z ktonich je Banka oprávnená odpisovat'splatné pohl'adávky,

h) uplatnit'práva vypllivaj ce zo zabezpe enia veru,

i) postúpit'pohl'adávku voci Klientovi tretej osobe alebo
j) realizovat' iné oprávnenia vypllvaj ce zo v eobecne záváznych právnych predpisov, Zmluvy o uvere,

zmluv zabezpe ujtjcich pohl'adávky zo Zmluvy o vere a Podmienok.

Banka má právo realizovat' ktorékolVek z oprávnení uvedenfch v predchádzajúcom bode samostatne alebo
v kombinácii s inlmi oprávneniami.

Banka je oprávnená postupovat' podl'a bodov 2. a 3. aj v prípade

a) ak Klient zomrel alebo ak bol Klient zru enf s likvidáciou alebo bez likvidácie alebo ak je Klient v rjpadku,

b) ak bol na Klienta podan! návrh na vyhlásenie konkurzu alebo vyrovnanie alebo návrh na povolenie
re trukturalizácie,

c) ak bolo vo i Klientovi zaóaté exeku né konanie,

d) ak do lo k prevodu majetku, ktoni je predmetom zabezpe ,enia veru alebo jeho zat'a2eniu t'archami alebo
právami tretích os b bez s hlasu Banky

e) ak Klient möZe byt zru enf na základe rozhodnutia s du, alebo iného orgánu z d vodu, 2e neplní
povinnosti ustanovené v eobecne záváznfmi právnymi predpismi,

1.

3.

4.



5.

0 ak poskytnutím rjveru Klientovi Bankou do lo alebo döjde k prekro eniu zákonnlich limitov majetkovej
angaZovanosti Banky voöi skupine hospodársky spojenlch os b, do ktorej patrí Klient resp. poskytnutie
uveru Klientovi Bankou bolo alebo sa stalo protiprávnym z iného dövodu,

g) ak bez predchádzajuceho písomného súhlasu Banky do lo k zmene osoby, ktorá priamo alebo nepriamo
(alebo v ich srjöte), samostatne alebo v zhode s inou osobou (i) vlastní podiel na základom imaní Klienta
v rozsahu prevy ujticom 25 % základného imania, (ii) disponuje hlasovacími právami u Klienta v rozsahu
prevy ujúcom 25 % hlasovacích práv, (iii) má právo vymenovat', inak ustanovit'alebo odvolat' tatutárny
orgán. vác inu ólenov tatutárneho orgánu, vá inu lenov dozornej rady alebo in! riadiaci orgán, dozornli
orgán alebo kontroln! orgán Klienta alebo (iv) ovláda Klienta priamo alebo nepriamo infm spösobom, alebo

h) ak existuje akákol'vek vlznamná skuto nost', ktorá möZe mat podstatnf vplyv na schopnost'Klienta splácat'
závázky zo Zmluvy o uvere.

ÚeinXy odst penia nastávajri doru ením prejavu völe oprávnenej strany odstupit' od Zmluvy o rjvere druhej
strane. Zmluvné strany sa dohodli, 2e odstrlpením od Zmluvy o vere popri právach a nárokoch vyplfvaj cich
z ustanovenia 351 ods. 1 Obchodného zákonníka nezanikaj ani práva Banky a im zodpovedajuce
povinnosti Klienta tlkaj ce sa hrady dlZnej sumy poskytnutého veru, úrokov, rokov z ome kania, poplatkov,
zmluvnlch poktlt a nákladov Banky. Od nasleduj ceho dóa po dni öinnosti odstupenia od Zmluvy o uvere je
Banka oprávnená Ziadat' zaplatenie úrokov z ome kania z nesplatenej pohl'adávky Banky v zmysle 369
Obchodného zákonníka. Odstúpením od zmluvy nezaniká ani právo Banky odpisovat' peóaZné
prostriedky z Be2ného tiötu alebo inlich tjctov Klienta vedenlch v Banke vo ui ke splatnlch závázkov Klienta
voci Banke. Sú asne zostávaj zachované v etky právne vzt'ahy, ktoré vy ie uvedené práva Banky
zabezpecujti.

Klient je povinnf vrátit' nesplatenyi úver spolu s rokmi a s príslu enstvom najneskör do desiatich kalendárnych
dní od dlia doruöenia oznámenia o vyhlásení úveru za splatnf.

Banka je oprávnená vyhlásit' okamZitt] splatnost' celej dlZnej sumy veru (vrátane splatnosti urokov za celu
dohodnutu dobu riveru), ak Klient poskytol Banke nepravdivé informácie, ktoré s potrebné na preverenie, ci
Klienta nemá kBanke osobitn!váah ( 35ods. 1 zákonaö,48312001 Z.z. obankách aozmeneadoplnení
niektonich zákonov v znení neskor ích predpisov).

Ak Banka vo vfpovedi podl'a bodu 2. písm. b) tohto lánku neuviedla in uipovednú lehotu, v}poved' je
ucinná dóom jej doru enia Klientovi a tfmto d om zaniká právo na erpanie veru.

V prípade, ak Klient poru uje niektor z povinností uvedenlch v Zmluve o vere alebo v Podmienkach (najmá,
av ak nie vfluöne, ide o tieto povinnosti Klienta - nepresmerovanie dohodnutého podielu trZieb/príjmov na
svoje ucty v Banke, neplnenie ekonomicklch ukazovatel'ov uröenlch v Zmluve o vere, nepredkladanie
financnlich vlikazov Klienta, nezriadenie dohodnutého zabezpe enia, alebo poistenia) napriek tomu, 2e ho
Banka písomne upozornila na poru enie povinnosti, Banka je oprávnená zv! it' rokovtj sadzbu
z poskytnutého veru o 3 % p.a. Banka písomne informuje Klienta o poru ení povinnosti a o uplatnení práva
zv! it' rjrokovu sadzbu. Zv! enie rokovej sadzby je öinné odo dtia uvedeného v písomnej informácii Banky
o poru ení povinnosti a o uplatnení práva zv! it' rokovú sadzbu. Ak Klient Banke preukáZe, 2e odstránil stav
neplnenia jeho povinnosti a písomne poZiada Banku o zmenu rokovej sadzby na p vodn vf ku, Banka
zmení rokovtj sadzbu na povodn vf ku
a) pri veroch, ktoré nie s splácané anuitnyimi splátkami, s tjöinnost'ou od prvého dria kalendárneho

mesiaca, nasledujticeho po kalendárnom mesiaci, ktoni nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
2iadost'Klienta doru ená Banke

b) pri uveroch, ktoré s splácané anuitnlmi splátkami (i) odo dna nasledujticej plánovanej splátky uveru
v kalendárnom mesiaci, ktoni nasleduje po doru ení Ziadosti Klienta Banke, ak Ziadost' Klienta bola
doru ená Banke aspoó desat'dní pred splatnost'ou splátky veru s najbliZ ou splatnost'ou a (ii) odo dtia
nasledujticej plánovanej splátky veru v kalendárnom mesiaci nasleduj ceho po kalendárnom mesiaci,
ktoni nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola Ziadost' Klienta doru ená Banke, ak Ziadost' Klienta
nebola doruöená Banke aspofr desat'dní pred splatnost'ou splátky veru s najbli2 ou splatnost'ou,

Klient je povinn! zaplatit' Banke roky z veru vo zui enej uiske za najmenej jeden mesiac.

Ak Banka za podmienok dohodnutlch v Zmluve o vere a Podmienkach

a) obmedzí, zastaví alebo vypovie öerpanie veru dohodnutého Zmluve o uvere, Banka je oprávnená
obmedzit, zastavit'alebo vypovedaf erpanie ostatnlch verov dohodnutlch medzi Klientom a Bankou,

b) vyhlási ver, alebo jeho ast'poskytnutf na základe Zmluvy o uvere za splatnf vrátane rjrokov a poplatkov
jednorázovo pred dohodnutlm termínom splatnosti, Banka je oprávnená vyhlásit'za splatné ostatné uvery
dohodnuté medzi klientom a Bankou, alebo

c) odsttipi od zmluvy o úvere, Banka je oprávnená odsttipit'od ostatnlich zmluv o vere dohodnutiich medzi
Klientom a Bankou.

AkKlientporu ujezmluvnépovinnosti vzmyslebodu1.písm.c),d),g)ah) alebonastali skuto nosti uvedené
v bode 4. písm. a), b), d), e), g) a h) tohto ölánku, Banka je oprávnená

a) pri pevnej a fixovanej rokovej sadzbe uplatnit' právo na zvf enie rokovej sadzby o 50 % z rokovej
sadzby dohodnutej v Zmluve o vere platnej v detl uplatnenia práva na ani enie úrokovej sadzby, av ak
najmenej o4oÁp.a,

o.
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1.

b) pri pohyblivej a variabitnej rirokovej sadzbe uplatnit' právo na zrní enie prirá2kY o 50 % z PrtráZkY' 
bonodnutej v Zmluve o rjvere platnej v defr uplatnenia práva na zv! enie priráZky, av ak najmenej o 4 %
p.a.

Uplatnenie práva na zrni enie rirokovej sadzby, alebo priráZky Banka Klientovi oznámi PÍsomne. Banka je

oprávnená uplatflovaf zrnlsenie rlrokovej sadzby, alebo pnrá2ky odo dóa uvedeného v PÍsomnej informácii

Banky o uplatnení práva zvf it' rokovrj sadzbu, alebo prirá2ku a2 do splatenia veru.

öl. vll.
Óat ie závázky Klienta

Klient sa zavázuie predkladat Banke:

a) Suvahu ayykaz ziskov a strát, ak rlötuje v sristave podvojného uÖtovnícWa alebo YYkaz o majetku

a závázkoch a Vfkaz o príjmoch a vfdavkoch, ak tuje v s stave jednoduchého ri tovníctva (dalej len

Finanöné vykazyizapríslu n! tvrtroknajnesk rdo45dní poukon ení Príslu ného tvrt'roka,

b) predbe2né Finan né vykazy za príslu né ri tovné obdobie najnesk r do 45 dní po ukoncení Príslu ného

rjötovného obdobia a

c) tiötovnrj závierku (Finan né vykazy a poznámky podl'a 18 ods. 5 zákona é.43112002Z-z, o uÓtovníctve

v znení neskor ích predpisovj a d-afrové priznanie k dani z príjmu najnesk r do 45 dní od Predlo2enia
darlového priznania da ovému tjradu, av ak najneskör do 30.7. nasledujticeho roka.

Klient je povinnli predloZit, Banke dal ie informácie a dokumenty, ktoré je Banka oprávnená oPeratívne

pecifikovát a vyiiáoanie ktonfch je potrebné pre priebeZné prehodnotenie Klienta (najmá informácie o inlch

s tiva h ovlich a pods rlvahov.ich záv ázkoch Kl ie nta).

3. Ak nastala niektorá zo skuto ností uvedenlch v l. Vl. bod 1. a4. Podmienok Banka je oPrávnená rozhodnut',

2e Klient je povinn! predkladat Finan né vykazy mesa ne a to do 30 dní Po ukon ení Príslu ného

kalendárneho mesiaca.

Klient sa zavázu.;e bez zbytoöného odkladu informovat' Banku o rimysle zmenit' podnikatel'sk! zámer, ktoni bol

podkladom pre poskytnutie veru.

Klient je povinn! bez zbytoóného odkladu informovaf Banku o zámere zmeny predmeJu Podnikania alebo

zámere skon it, podnikatélskti öinnost', o zmene povolenia na podnikanie, rozdelenÍ, zl enÍ, sPlYnutí alebo

premene na inrj právnu formu bezodkladne po prijatí prístu ného rozhodnutia Klienta alebo rozhodnutia
príslu ného orgánu verejnej správy.

Klient (právnická osoba) sa zavázuje bez zbyto ného odkladu písomne informovat'Banku o zmene osobY,

ktorá piiamo alebo nepriamo (alebo v ich su te), samostatne alebo v zhode s inou osobou (i) vlastní Podiel na

základom imaní Klienia v rozsahu prevy ujricom 25 % základného imania, (ii) disponuje hlasovacími Právami

u Klienta v rozsahu prevy ujticom 25 % hlasovacích práv, (iii) má právo vymenovat', inak ustanovit' alebo

odvolat, tatutárny orgán,'vab inu lenov tatutárneho orgánu, váö inu lenov dozornej radY alebo in! riadiaci

orgán, dozorn! Órgai aiebo kontroln! orgán Klienta alebo (iv) ovláda Klienta priamo alebo nePriamo inYm

sp sobom.

Klient sa zavázuje bez zbytoöného odkladu písomne informovaf Banku o v etklch zmenách v skuPine

hospodársky spojénlch os bi gge ods. 1 1 zákona ó.48312001Z. z. v platnom znenÍ), ktorejje s asfou.

Klient sa zavázu.;e bezodkladne informovat' Banku o závázkoch, ktoré prevzal za Úhradu závázkov inlch
právnickych a fyzickfch osöb.

Klient sa zaváz$e nepodpísat' notársku zápisnicu spísanú v zmysle 41 Exeku ného Poriadku v ProsPech
tretej osoby bez predchádzajriceho srihlasu Banky.

Klient je oprávnen! pouZit' rjver len na rj eI dohodnut! v Zmluve o vere.

Klient je povinnli bezodkladne písomne informovat' Banku o tom, 2e pripravuje návrh na vyhlásenie konkurzu

na m4étor ienta alebo o tom, 2e Klient alebo veritel' Klienta poveril správcu vyPracovaním

re trukturalizaóného posudku na Klienta. Klient je povinn! bezodkladne písomne informovat' Banku o Podaní
návrhu na vyhlásenie konkuzu alebo návrhu na povolenie re trukturalizácie na majetok Klienta alebo o Podaní
návrhu na vykonanie exek6cie na majetok Klienta. Klient je povinnf bezodkladne písomne informovat' Banku

o rozhodnutí (bez ohl'adu na jeho právoplatnost'), ktonim:

a) bolo zru ené Zivnostenské oprávnenie, alebo iné oprávnenie K]ienta na podnikanie,

b) vsttlpil Klient do likvidácie, bo! zru enf Klient s likvidáciou, alebo bez likvidácie,

c) bolo za até konkuzné konanie alebo bol vyh!ásen! konkuz na majetok Klienta, a]ebo návrh na vYhlásenie

konkurzu bol zamietnutli pre nedostatok majetku alebo bolo konkurzné konanie zastavené Pre nedostatok

majetku Klienta alebo-bolo zaéalé re trukturalizaöné konanie alebo bola povolená re trukturalizácia

Klienta.

d) nastali obdobné riöinky, ako pri rozhodnutiach podl'a písm. a) a2c) tohto bodu.
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Klient sa zavázuje, 2e neuzavrie Ziadne zmluvy ani nevykoná 2iadne iné právne alebo faktické ukony, ktonimi
by zhor il postavenie Banky ako veritel'a alebo zvihodnil postavenie iného svojho veritel'a oproti postaveniu
Banky, bez predchádzajúcej písomnej dohody s Bankou. Klient sa zavázuje, 2e pri plnení svojich závázkov
nebude uprednostnovat' iného veritel'a na kor Banky okrem prípadov vypliivajucich zo v eobecne záváznych
právnych predpisov alebo z predchádzajúcej písomnej dohody s Bankou.

Klient suhlasí s oprávnením Banky zui it'u.i ku poplatkov uvedenfch v Zmluve o vere ro ne najviac o 10 %,
Klient je pcvinn! zrni ené poplatky Banke zaplatit'.

öl. vlll.
Monitoring

Banka je oprávnená monitorovaf hospodárenie Klienta a bonitu zabezpecenia uveru vykonaním previerky na
mieste v termínoch dohodnutlch v Zmluve o uvere.

Banka je oprávnená podl'a vlastného uváZenia zmenit periodicitu vykonávania monitoringu, najmá ak nastala
akákol'vek skutocnost', ktorá je povaZovaná za podstatné poru enie Zmluvy o úvere.

Klient sa zavázuje poskytnut' Banke informácie a podklady potrebné na vykonanie monitoringu hospodárenia
Klienta a bonity zabezpeéenia úveru. Táto povinnost'trvá do tiplného splatenia závázkov zalo2enych Zmluvou
o vere.

öl. tx.
Ochrana bankového tajomstva

Banka poskytne bez suhlasu Klienta informácie chránené bankovim tajomstvom tretej osobe len v zmysle
v eobecne záváznych právnych predpisov.

Klient udel'uje srjhlas, aby Banka poskytla informácie a doklady chránené bankov.im tajomstvom akcionárovi,
kton! má kontrolu nad Bankou a subjektom patriacim do konsolidovaného alebo subkonsolidovaného celku
Banky alebo subjektom patriacim do konsolidovaného alebo subkonsolidovaného celku, ktorého je Banka
s ast'ou.

Klient a jeho zástupcovia s hlasia, aby Banka poskytla a sprístupnila informácie a doklady, ktoré s
predmetom bankového tajomstva a osobné údaje Klienta a jeho zástupcov osobe, ktoru Banka poverila
ochranou, uplatnením a vymáhaním svojej pohl'adávky vo i Klientovi a externlm odbornl7m poradcom Banky.
Klient a jeho zástupcovia s hlasia, aby Banka poskytla a sprístupnila informácie a doklady, ktoré su
predmetom bankového tajomstva a osobné daje Klienta a jeho zástupcov prevádzkovatel'ovi spoloöného
bankového registra vytvoreného podl'a 92a zákona ,. 48312001 Z,z. o bankách a o zmene a doplnení
niektonich zákonov v znení neskor ích predpisov.

öl. x
Doruéovanie

V etky písomnosti zasiela odosielaj ca zmluvná strana prijímaj cej zmluvnej strane na adresu uvedenú
v Zmluve o vere, resp. na adresu, ktorú prijímaj ca zmluvná strana písomne oznámila odosielajucej zmluvnej
strane ako zmenu svojej adresy. Doru ovanie je moZné vykonaf osobne, prostredníctvom po tového podniku,
alebo kuriéra.

Písomnosti urcené zmluvnlm stranám sa doru uj zamestnancom oprávnenlm za zmluvné strany písomnosti
prijímat', alebo sa doru uje písomnost' uröená do vlastnlch r k osobe, alebo orgánu oprávnenému za zmluvnu
stranu konat', ostatné písomnosti sa dorucujtí ktorémukolVek zamestnancovi zmluvnej strany, ktoni ich prijme.

Klientovi moZno doruöit' písomnosti kdekolVek bude zastihnutli,

Ak písomnost doru ovaná prostredníctvom po tového podniku nebola dorucená z dövodu, 2e adresát nebol
zastihnutf , ulo2í sa písomnost' pre adresáta v zmysle pravidiel po tového podniku, Ak písomnost' nebola
vyzdvihnutá v odbernej lehote, povaZuje sa posledn! defr odbernej lehoty za de jej dorucenia i ked'sa adresát
o uloZení písomnosti nedozvedel.

V prípade, ak nemoZno písomnost'doru it'z dövodu, 2e adresát na adrese, uvedenej v zmysle odseku 1 tohto
ólánku neblva alebo nesídli, povaZuje sa za defr doru enia písomnosti deó, ked po tovf podnik, alebo kuriér
vráti písomnost' odosielaj cej zmluvnej strane, alebo deó, ked' zmluvná strana osobne neuspe ne vykonala
doru ovanie, aj ked'sa adresát o doru ení písomnosti nedozvedel.

V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za defr doru enia pova2uje deö odopretia prijatia.



1.

2.

öl. xl.
Vlastníctvo pefraZnich prostriedkov

Pre ely zist'ovania vlastníctva pe a2nlch prostriedkov podía 89 ods. 3 Zákona é. 48312001 Z. z. o bankách
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskor ích predpisov Klient vyhlasuje, 2e peóaZné
prostriedky pou2ité pri kaZdom obchode v hodnote, ktorá dosahuje najmenej zákonom stanoven sumu pre
uöely zist'ovania vlastníctva peflaZnfch prostriedkov (v öase vyhlásenia Podmienok 15 000 EUR)
vypllvajúcom zo Zmluvy o vere s v jeho vlastníctve a obchod je vykonávani na jeho et.

V prípade, 2e na vykonanie obchodu stj pouZité peáaZné prostriedky vo vlastníctve inej osoby alebo obchod je
vykonávanf na úóet inej osoby a hodnota obchodu dosahuje najmenej sumu stanoven zákonom pre úöely
zist'ovania vlastníctva pena2ních prostriedkov (v ase vyhlásenia Podmienok 15 000 EUR), Klient sazavázuje
predloZit' Banke pred vykonaním obchodu vyhlásenie, v ktorom je povinn! uviest'meno, priezvisko, rodné císlo
alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikaóné císlo
právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom s peóa2né prostriedky a na öet ktorej je obchod
vykonávanf a písomnf s hlas dotknutej osoby na pouZitie jej prostriedkov na vykonávan! obchod a na
vykonanie obchodu na jej ú et. Ak Klient nesplní tieto povinnosti, Banka odmietne vykonat' poZadovan!
obchod.

Povinnost' predkladaf písomn! srihlas podl'a predchádzaj ceho bodu sa nevá'ahuje na Národn banku
Slovenska, banku, pobo ku zahrani nej banky, burzu cennlch papierov, komoditn burzu, centrálneho
depozitára cennlich papierov, obchodníka s cennlmi papiermi, poboöku zahrani ného obchodníka s cennyimi
papiermi, sprostredkovatel'a investicnlch slu2ieb, poist'ovtiu, poboöku zahranicnej poist'ovne, zaist'ovtiu,
pobo ku zahrani nej zaist'ovne, správcovsk spoloónost'ani poboóku zahrani nej správcovskej spolo nosti, ak
v záváznom písomnom vyhlásení predloZenom banke uved , 2e obchody vykonávaj uilu ne na svoj vlastn!
ri et alebo na u et svojich klientov podla osobitnlch zákonov a 2e na vykonávanie obchodov pouZívaj vfluóne
svoje vlastné prostriedky alebo prostriedky svojich klientov, ktoré majri zverené a spravujtl pre svojich klientov
podl'a osobitnlch zákonov.

öt. xll.
Spracrivanie osobnfch dajov

V zmysle 93a zákona é. 48312001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektonich zákonov v znení
neskor ích predpisov je Banka oprávnená na uöely zist'ovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich
zástupcov, na u ely uzatvárania a vykonávania obchodov, na öel ochrany a domáhania sa práv Banky vo i

Klientom, na rjöel zdokumentovania öinnosti Banky, na öely vfkonu dohl'adu nad Bankou a nad jej

öinnost'ou a na plnenie si loh a povinností bánk podl'a v eobecne záváznych právnych predpisov zist'ovat',
získavat', zaznamenávat', uchovávat', vyuZívat' a inak sprac vat' osobné daje a iné daje Klienta a jeho
zástupcov v rozsahu stanovenom v eobecne záváznimi právnymi predpismi a to bez s hlasu Klienta a jeho
zástupcov; pritom je Banka oprávnená s pou2itím automatizovanlch alebo neautomatizovanlich prostriedkov
vyhotovovat'kópie dokladov totoZnosti a sprac vat'rodné ísla a d'al ie daje a doklady v rozsahu stanovenom
v eobecne záváznymi právnymi predpismi.

Klient srjhlasí s oprávnením Banky priradit' k osobnlm dajom Klienta, ktoré Banka spracriva podl'a bodu 1. aj
dal ie osobné daje Klienta, ak to ustanovuje v eobecne závázny právny predpis.

Klient srjhlasí s cezhrani nlm prenosom jeho osobnlch údajov, ak sprostredkovatel'om oprávnenlm spracuvat'
osobné udaje pre Banku bude akcionár, ktoni má kontrolu nad Bankou alebo ním ur ená osoba a ciel'ová
krajina cezhrani ného prenosu osobnlch dajov zaru uje primeranri rovefr ich ochrany.

Oprávnenia Banky a s hlasy Klienta podl'a predchádzaj cich bodov stl platné po dobu trvania zmluvného
vzt'ahu medzi Bankou a Klientom a dobu stanovenú v eobecne záváznymi právnymi predpismi pre
uchovávanie dokladov o vykonanlch obchodoch medzi Klientom a Bankou.
Klient nie je oprávneny odvolat' st]hlas so sprac vaním jeho osobnlch dajov pred uplynutím doby platnosti
s hlasu so sprac vaním jeho osobnlch dajov.

öl. xltt.
plnomocenstvo

Klient sa m 2e pri právnom kone s Bankou alebo voöi Banke (vrátane podpisovania príkazov na öerpanie
veru) dat' zastrlpit' fyzickou alebo právnickou osobou na základe písomného plnomocenstva s radne

overenlm podpisom Klienta ako splnomocnitel'a.

Banka nie je povinná akceptovat' plnomocenstvo star ie ako 6 mesiacov od jeho vystavenia a pri
plnomocenstve na podpísanie zálo2nej zmluvy star ie ako 3 mesiace od jeho vystavenia. V prípade, ak Banka
bude mat' pochybnosti o tom, i sa predlo2ené plnomocenstvo vzt'ahuje na dan! právny kon, ktoni sa má
vykonat' v zastripení Klienta alebo ak Banka bude mat' pochybnosti o platnosti, ur itosti alebo trvaní
predloZeného plnomocenstva, nie je povinná ho akceptovat' a m 2e poZadovat' predloZenie nového

3.

2.

3.

4

5.

1.



plnomocenShraaleboGbry.abyKlientpísomnepotvrdilBanke,2eudelilpredloZené
plnomocerrstvo *rgrcge; ;ó& pÉry rikon a 2e plnomocenstvo je stále Platné (dalej len

,poMderuE Xffi , nr,-*.**r. -pfoóis Klienta na takomto písomnom Potvrdení musí bYt radne

overenf
klemrtp pí nú dar Büre *rikofuek zTlenu alebo skonöenie platnosti ním vystaveného plnomocenstva,

1@.@ü,i düry'rtr p, p"a-vÁ uxonocrr s Bankou atebo voöi Banke. Ak Klient trito Povinnost Poru Í,

ffi mm @rptrosr - Óiipááne neoprávnené konanie tretej osoPY na základe takéhoto

@'oiriÜ.pr.o*o""n.w"KtientomjevoiBankeinné,lenakKlienttotoodvolanieBanke
@ Űr lld bÍfiim spinomocnenca. Ak je plnomocenstvo vystavené v zahrani í, Banka je

oÉm u. @á, aov prnomocenstvo boto supertegatizované (t.j. vY ie overenie Príslu nlm

q.4 *b aü"rré Óoroziou.,Áp9=iirl9; v zmysle Haagského dohovoru o zru ení PoZiadavkY vY ieho

dl,#4;6Üd, verejnycn listín á rjradne preloZené do slovenského jazYka,

ffi F oprarrená v prípadoch ur enlch Bankou tieZ poZadovat', aby radné overenie PodPisu Klienta na

Éo.É t, 
"Éoo 

na'potvrdení KÉnta oplnomocenstve bolo vykonané ]en formou overenia PodPisu

Érla u notára so sídlom v Stovensxáj Épuirlixe alebo na príslu hom zastuPitet'skom rjrade Slovenskej

repr.Ön<v v zahrani í.

öt. xlv.
závereéné ustanovenia

1. Podmienky nadobridajri ri innost'dfra 1,3,2014,

2. Banka je oprávnená menit podmienky. o kazdej zmene tichto Podmienok je Banka Povinná informovat' vo

svojich prevádzkoqich priesfi;h |i'*.19u f**ou a to najneskÖr v defr nadobudnutia rjÖinnosti zmeny,

Zmena podmienok sa neváánuj" ha vzt,ahy zalo2ené pred rióinnosfou zmenY Podmienok, ak sa Banka

a klient nedohodli inak.



zlnLI]vA o vlNKurÁcu osoBITNnHo úöru
é. 30021141016-Zz-01

obchodné meno:
Sídlo:
tÖo:
zapísaná:

za ktorého koná:

d'alej len,,Majitel'Osobitného tu"

Obclrodné meno:
Sídlo:

tÖo:
Zapísaná:

zaktorukonaj r:

d'alej len ,,OTP"

Miestna ak ná skupina Stará Öierna voda
Hlavná 297 ,925 03 Horné Saliby
42 156 122
v registri ob ianskych zdruZení Ministerstva vn tra Slovenskej
republiky d a 02.07 .2008 . VVS/I -900l90-32I8I
Ing. Pavol Dobosy, predseda zdruíenia
rodné íslo: 65030616262
adresa trvalého pobytu: 925 03 Horné Saliby 187
tátna príslu nost': Slovenská republika

druh a íslo dokladu totoZnosti: Ob iansky preukaz EHl 16360

a

OTP Banka Slovensko, a.s.
tírrova 5

813 54 Bratislava
31 318 916
v Obchodnom registri Okresného sírdu Bratislava I., oddiel: Sa,
vloZka: 335lB
Mgr. Noémi Méhes, regionálny manaíér RKC JUH
Ing. Lívia Sárkányová, bankár pecialista II.

öt. I.

Predmet zmluvy
1" Predmetom zmluvy je vinkulovanie qiplaty pefiaínych prostriedkov z osobitného tu

OTP PREMIUM KONTO . SK44 5200 0000 0000 1539 8111 (d'alej ,,Osobitny ri et")
Majitefa Osobitného ir tu v prospech OTP, na ktor;i poukáZe platobná jednotka
Majitefovi Osobitného ri tu íinan né prostriedky poskYnuté zrozpoétu Európskej irnie
a tátneho rozpo tu SR vo forme nenávratného finan ného príspevku. Tento Osobitny

et je zriadeny vyhradne na tento ír el.
2. Vinkulácia Osobitného ri tu je realizovaná za r elom zabezpeéenia návratnosti

pohfadávky OTP spolu s príslu enstvom, poplatkami, zmluvn;imi pokutami a nákladmi,
vypl;fi,zajircej zo Zmluvy o splátkovom rivere . 3002/141016 zo d a |6.04.2014 (d'alej
len Zmluva o rvere) uzatvorenej medzi OTP a klientom Miestna ak ná skupina Stará
Öi.rnu voda, Hlavná 2g7,925 03 Horné Saliby, lÖO +Z 156 122 (d'alej len,,Klietrt"),
pohl'adávky OTP s príslu enstvom vo i Klientovi na vyd anie bezd vodného obohatenia,
resp. na vrátenie plnenia uskuto neného podl'a neplatnej zmluvy v sirvislosti so Zmluvou
o vere, ako aj pohl'adávky OTP s príslu enstvom zo Zmluvy o vere po zmene v obsahu
závázkov vypl;fruaj cich zo Zmluvy o vere (napr. pri zmene vy ky tveru, zmene
splatnosti veru, obnove riverového vzt'ahu a pod.) a pohl'adávky OTP s príslu enstvom
vzniknut r nahradením závázku Klienta vypl;fvajírceho zo Zmluvy o vere alebo
z odstripenia od nej novlm závázkom (d'alej len ,,Zabezpe ená pohl'adávka").



2.

1.

l.

öt. tt.
Práva a povinnosti zmluvnych strán

Majitel' osobitného ir tu nie je oprávneny nakladat' s peiaZnymi prostriedkami na tomto

riöte po dobu uöinnosti tejto zmluvy. OTP je oprávnená uspokojit' sa z peiaZnych
prostriedkov poukázanlch na tento Osobitny ri et vo vy ke nesplatenej Zabezpe enej

pohl'adávky. Majitel Osobitného tu sa po as trvania tejto zmluvy zavázuje predmetny

úr et nezru if ani nepoLiadat riadiac,i orgán, tj. P dohospodársku platobnri agentriru

o poukazovanie nenávratného finan ného príspevku na iny neZ Osobitn;i ri et. Ak tento

závázo!< poru í, OTP bude postupovat' v zmysle Zmluvy o vere a V eobecnych

verovych podmienok OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailovych klientov.
Vzhfadom na to, Ze táto vinkulácia Osobitného tu plní funkciu zabezpeóenia

pohl'adávky OTP, tymto dáva Majitel' Osobitného ri tu OTP v}slovny srihlas na-odpísanie 
peíaLnych prostriedkov z Osobitného út tu, uvedeného v Öl. I bod l. tejto

zmluvy v prospech príjemcu - OTP vo vy ke splatnej Zabezpe enej pohl'adávky. OTP je

oprávnená vo svoj prospech odpísat' peínZné prostriedky z Osobitného írötu vo vy ke

splatnej Zabezpe enej pohl'adávky alebo j.j asti v deri splatnosti Zabezpe enej

pohl'adávky alebo jej asti, alebo v ktorykol'vek neskor í de .

oTp je oprávnená uröit' poradie, v akom sa plnenie z Osobitného tu zapoóíta na

splnenie Zabezpe enej pohl'adávky, istiny, rokov, rirokov z ome kania, poplatkov,

zmluvnych poktit a inych vinkuláciou zabezpeéenych závázkov alebo ich astí. Majitel'
osobitného tu nie je oprávneny ur it', na ktory závázok alebo jeho ast', istinu, rok,

rirok z ome kania, poplatok alebo zmluvn pokutu sa má plnenie z Osobitného ri tu
zapoóítat.
Majitel' Osobitného ri tu sa zavázuje, úe bude bez zbyto ného odkladu a bez

predchádzajucej vyzvy OTP informovat' OTP o tom, Ze nastala akákol'vek skuto nost'na
základe ktorej by tretia osoba nadobudla alebo mohla nadobudnrit' akékol'vek právo k
Osobitnému ri trr alebo na základe ktorej do lo alebo by mohlo d jst' k ohrozeniu

vinkulácie Osobitnému ri tr"r alelro ak nastala akákol'vek skuto nost', ktorá by mohla
sp sobit' ohrozenie, obmedzenie alebo znemoZnenie vykonu práv OTP z vinkulácie
osobitného tu.

öt. ttt.
Sp racrívanie osobnych ridaj ov

V zmysle 93a zákona . 4831200I Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskor ích predpisov je OTP na ti ely zist'ovania, preverenia a kontroly
identifikácie Majitel'a Osobitného ti tu a jeho zástupcov, na ri ely uzatvárania a

vykonávania obchodov, na ri el ochrany a domáhania sa práv OTP vo i Majitel'ovi
Osobitného tu, na r el zdokumentovania innosti OTP na riöely vykonu dohfadu nad

OTP a jeho innost'ou a na plnenie si loh a povinností OTP podl'a v eobecne záv'áznych
právnych predpisov zist'ovat', získavat, zaznamenávat, uchovávat', vyuíívat a inak
sprac vat'osobné ridaje a iné ridaje Majitel'a Osobitného tu a jeho zástupcov v rozsahu

stanovenom v eobecne záváznymi právnymi predpismi, a to bez srihlasu Majitel'a

Osobitného r tu a jeho zástupcov; pritom je OTP oprávneny s pouZitím

automatizovanych alebo neautomatizovanvch prostriedkov vyhotovovat' kópie dokladov
totoZnosti a spracrivat' rodné ísla a dal ie daje a doklady vrozsahu stanovenom

v eobecne závaznymi právnynri predpismi.

aJ.

4.



2. Majitel,osobitného uötu suhlasí s oprávnením OTP priradit'k osobn;fm rdajom Majitel'a

osobitného irötu. ktoré oTp sprac va podl'a bodu 1. aj d'at ie osobné ridaje Majitel'a

Osobitného uöru. ak to ustanovuje v eobe cne závázny právny predpis,

3. ;r.j#ir'ffij;;;5"'r,.i., ,nrrtuii s cezhrani nfm prenosom jeho osobn;fch ridajov, ak
/\-r.T) l--- l ^ ^l-^i ^^Án l.*ar{tlYl(|rLvl vJvvrrr

sprostredkovatel,om oprávnenfm sprac rvat, osobnó ridaje p",9:|^9*:*,:::"::::í
má kontrolu nad oTp alebo ním ur ená osoba a ciel'ová krajina cezhrani ného prenosu

4.

5.

osobnlch udajov zaruöuje primeranri rirovefi ich ochrany.

oprávnenia oTp a stihlásy Majitel,a osobitného ri tu podlia predchádzajtrcich bodov sir

platné po dobu trvania zmluvného vztahu medzi OTP a Klientom a dobu stanovenír

v eobecne záváznymi právnymi predpismi pre uchovávanie dokladov o vYkonan;fch

obchodoch medzi Klieniom, Majitel,om osobitného r tu a oTp,

Majitel, osobitného ri tu nie je áprávneny odvolat' srihlas so sprac vaním jeho osobnYch

ridajov pred uplynutím doby platnosti stihlasu so sprac vaním jeho osobn;fch rdajov.

Cl. IV.
Doru ovanie

1. V etky písomnosti zasiela odosielajrica zm\uvná strana prijímajricej zmluvnej strane na

adresu uvedenri v tejto zmluve, resp. na adresu, ktorri prijímajrica zmluvná strana

písomne oznámi|aodosielajúrcej zmluvnej strane ako zmenu svojej adresY. Doru ovanie

je rnoZné vykonat' osobne, p.osir.dníctvom po tového podniku, alebo kuriéra,

2. písomnosti uröené rmluvnym stranám sa doru ujri zamestnancom oPrávnenYm Za

zmluvné strany písomnosti prijímat', alebo sa doru uje písomnost' ur ená do vlastnYch

rrik osobe, alebo orgánu oprávnenému za zm|uvn stranu konat', ostatné PÍsomnosti sa

doru uj ktorémukolvek zámestnancovi zmluvnej stranY, ktor;i ich Prijme.

3. Majitel,ovi osobitného ri tu moZno doru it'písomnosti kdekol'vek bude zastihnutY,

4. Ak písomnost, doru ovaná prostredníctvom po tového podniku nebola doru ená

z d vodu , 2e adresát nebol zastihnuty, uioZi sa písomnost' pre adres áta v zmYsle Pravidiel

po tového podnikr_r. Ak písomnost' nebola vyzdvíhnutá v odbernej lehote, PovaZuje sa

posledn;i aón oauernej le-ho ty zade jej doru8enia i ked' sa adresát o uloZení PÍsomnosti

nedozvedel.
5. Vprípade, ak nemoZno písomnost'doru it'zd vodu, Ze adresát na adrese, uvedenej v

zmysle odseku l tohto lánku nebfva alebo nesídli,, povazuje sa za deit doru enia

písomnosti de , ked,po tovy podnik, alebo kuriér vráti písomnost' odosielajticej zmluvnej

strane. alebo de , ked, zmluvná strana osobne nerispe ne vykonala doru ovanie, aj ked' sa

adresát o doru ení písomnosti nedozvedel,

6. V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za defi doru enia PovaZuje defi odoPretia

prtlatia.

öt. v.
závereéné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatv ára na dobu ur itri - dobu trvania závázkov klienta vo i oTp,

vypllivajricich z riverového vztahu. Práva a povinnosti vypl;ivajrice z tejto zmluvY

zaniknri splatením Zabezpe enej pohfadávky, alebo ak sa Klient a OTP dohodn na

zru ení uvedenej formy zábezpeky,

2. Táto zmluva;e ptatna a ri inná podpisom obidvoch zmluvnych strán,

3. právne vrtity za1oLené touio imluvou sa riadia. právnym Poriadkom Slovenskej

republiky, okrem kolíznych noriem,

4. Majitel osobitného ri tu vyhlasuje, Le prijíma OTP predloZeny neodvolatel'nY návrh na

uzavretie rozhodcovskej ,rntuuy podl;a 93b záiona . 4831200I Z,z, o bankách

a o zmene a doplnení niéktorych)ákonou iznení neskor ích predPisov a 3 aZ 5 zákona



é. 24412002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskor ích predpisov o tom, Ze spory
zmluvnych strán z ich obchodov budri rozhodované v rozhodcovskom konaní Stálym
rozhodcovskim sudom Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave a zároveí
vl,hlasrrje. Ze bol OTP pouöeny o d sledkoch uzavretia rozhodcovskej zmluvy. OTP
a Majitel' Osobitného trötu sa tymto dohodli, Ze v etky spory, ktoré vznikn ztejto zmluvy
najmá z dovodu neplnenia povinností Majitel'a Osobitného ír tu a náhrady kody, bud
rozhodnuté v rozhodcovskom konaní na Stálom rozhodcovskom s de Slovenskej
bankovej asociácie so sídlom v Bratislave.

5. Majitel Osobitného ri tu je povinny bez zbytoóného odkladu po uzavretí tejto zm\uvy
zabezpeóit zverejnenie tejto zmluvy podl'a 5a zákona . 21112000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskor ích
predpisov. Majitel' vkladu je povinny predloZit OTP písomné potvrdenie o zverejnení
tejto zmluvy podl'a predchádzajucej vety, pri om od uzavretia zmluvy do jej zverejnenia
nesmie uplynrit'viac ako 3 mesiace.

V Dunajskej Strede df,a |6.04.2014

OTP:
OTP Banka Slovensko, a.s.

V Dunajskej Strede d a 16.04.2014

Majitel' Osobitného úr tu:
Miestna ak ná skupina
stará Öierna voda .

.J

l .'.-"\/l
M;; il#i M;h;,l

hkl^4,c
Lívia Sárf,ányová,

7h?
regionálny manaíér RKC JUH

kár peciaIista II.

Potvrdzujem, Ze zaviazany (í) vlastnoru ne
zákonnym sp sobom.
Meno, priezvisko: Ing. Lívia Sárkányová
V Dunajskej Strede dfia 16.04.2014

podpísal (i) tttto zmluvu

predseda zdtuíenta

toto

Dobosy,


