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Prima Banka~
Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova11,010 II Žilina, IČO: 31575951,IČ DPH: 5K2020372541
Obchodnýregister Okresnéhosúdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/L

www.primabanka.sk

Zmluva o termínovanom úvere č. 96/005/20

PrimabankaSlovensko,a.s., Hodžovall, 010 11 Žilina
IČO: 31 575951, zapísanáv Obchodnomregistri Okresnéhosúdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložkačíslo: 148/L
(ďalej len "banka")

a 

Obec Brestov
Sídlo: Obecný úrad Brestov č. 99, 082 05 Šarišské Bohdanovce
IČO: OO 326 844
Zastúpený:Jozef Šoltés, starosta obce
(ďalej len "klient")

uzatvárajúv zmysle§ 497 a nasl. Obchodnéhozákonníkazmluvu o úvere s nasledovnýmobsahom:

1. Predmet zmluvy o úvere a základné podmienky
1.1. Predmetomtejto zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienokdohodnutých v tejto zmluve, Obchodnýchpodmienkach

pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatel'om, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov - Prima
bankaSlovensko,a.s. (ďalej len "OP") a Všeobecnýchobchodnýchpodmienkach- Prima banka Slovensko,a.s. (ďalej len "VOP"), ktoré
tvoria jej neoddelitel'núsúčasť.

1.2. Klient sa zaväzuje vrátiť banke poskytnuté peňažné prostriedky, platiť banke úroky z poskytnutých peňažných prostriedkov, ďalšie
príslušenstvo,poplatky a nákladya plniť si ďalšie zmluvnépovinnosti.

1.3. Zmluvnéstrany sa dohodli na nasledujúcichzákladnýchpodmienkachúveru:
1.3.1. Druh úveru: Termínovaný úver.
1.3.2. Výška úveru: 30 000,00 EUR, slovom:Tridsaťtisíc EUR.
1.3.3. Účel úveru: Investičné výdavky obce (úhrada a refundácia),
1.3.4. Čerpanie úveru:
1.3.4.1.Spôsobčerpaniaúveru: postupne na základe faktúr s DPH, v prípade refundácie bude k čerpaniu okrem faktúr predložený

aj doklad o zaplatení,
1.3.4.2. Lehotana čerpanie: od 25,05.2020 do 31.12.2020.
1.3.4.3.Dátum prvéhočerpaniaúveru nesmiebyť neskôrako 31.07,2020.
1.3.4.4.Minimálnavýškajednotlivého čerpania úveru nie je stanovená.
1.3.5. Úročenie úveru:
1.3.5.1.Druh úrokovej sadzby: variabilná úrokovásadzba
1.3.5.2.Referenčnásadzbaje hodnota 12 mesačnéhoEuribor®
1.3.5.3.Úrokovérozpätieje 1,00 % p.a, 
1.3.5.4.CelkovávariabiInásadzbaje hodnota 12 mesačnéhoEuribor® + úrokovérozpätie1,00 % p.a, 
1.3.6. Splácanie úveru:
1.3.6.1.Splácanie istiny kapitálovými rovnomernými splátkami v mesačných splátkach vo výške 500,00 EUR s výnimkou poslednej

splátky, ktorá bude vo výške zostatku úveru. Splátkybudú realizovanék 25, dňu mesiaca,
1.3.6.2.Platenieúrokov mesačne v prvý pracovnýdeň kalendárnehomesiaca.
1.3.7. Deň splatnosti Termínovaného úveru: 23,05,2025,

2. Čerpanie úveru a podmienky pre čerpanie:
2.1. Klientmusísplniť podmienkypre čerpanieuvedenév OP.
2.2. Okremsplneniapodmienokuvedenýchv OP, môžebankapodmieniť čerpaniesplnenímnasledovnýchpodmienok:

(a) predloženie Zmlúv o dielo alebo objednávok na investície, ktoré budú realizovanéa uhrádzanéz úveru, kde súhrnnácena
investíciíbude maximálne vo výške úveru; _

(b) v prípade, ak bude súhrnná cena investícií vyššia ako je výška úveru, klient vydokladuje vlastné zdroje vo výške
rozdielu, a to buď zostatkom na účte klienta vedenom v Prima banka Slovensko, a.s. alebo ich preinvestovaním na
investíciuv súlades účelom úveru;

(c) V prípade refundácie bude k čerpaniuokrem faktúr predloženýaj doklad o ich zaplatení,

3. Poplatky
3.1. Klientmusízaplatiť bankejednorazový poplatok za poskytnutie úveru, ktorý je splatnýv deň účinnosti tejto zmluvyvo výške

200,00 EUR, slovom: Dvesto EUR.
3.2. Klient musí raz ročne, vždy do 31.01. platiť banke poplatok za monitoring zmluvných podmienok za príslušnýkalendárny rok vo

výške0,10 % zo zostatku istiny úveru k 31.12. predchádzajúcehoroku.
3.3. Banka môže vykonať úhradu poplatkov inkasným spôsobom z účtu klienta č.ú.: SK05 5600 0000 0005 7174 7001. Za účelom

úhrady poplatkov musí klient zabezpečiť na účte dostatok finančných prostriedkov na ich úhradu. Za účelom inkasa poplatku za
poskytnutieúveru môže banka zaťažiť účet klienta Č.Ú. SK05 5600 0000 0005 7174 7001 aj v prípade nedostatkuprostriedkov na
účte.

3.4. Okrempoplatkovuvedenýchv tejto zmluve, musí klient platiť bankepoplatky uvedenév Sadzobníkupoplatkov.

4. Splácanie úveru a inkaso
4.1. Splátky istiny, platbu úrokov a poplatkov vykoná banka inkasným spôsobom z bežného účtu klienta v banke, prednostne z účtu

SK05 5600 0000 0005 7174 7001.
4.2. Klientnesmiepočaslehoty 12 mesiacovod uzatvoreniatejto zmluvysplatiť úver alebojeho časť predčasne.
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4.3. Klient oprávňuje banku k inkasu prostriedkov zo všetkých jeho účtov, ktoré mu vedie alebo bude viesť. Ďalej klient oprávňuje banku,
aby rezervovala resp. blokovala finančné prostriedky na účtoch klienta, ktoré mu vedie alebo bude viesť, ktoré by mohli slúžiť na
vyrovnaniejeho záväzkov voči banke. Bankabude prednostneblokovať prostriedky na účte uvedenomv článku4.1 tejto zmluvy.

5. Vvhlásenia klienta
5.1. Klientzáväznevyhlasuje,že

• bol informovanýo úrokovej sadzbe,poplatkocha nákladochsúvisiacichs úverom podľa § 37 ods. 2 zákonao bankách;
• prevzala oboznámilsa pred uzatvorenímzmluvy o úvere s jej súčasťamia súhlasís nimi: OP, VOP a Sadzobníkpoplatkov;
• poskytol banke pred podpisomtejto zmluvy komplexnéúdaje o svojom finančnom stave a nezatajil žiadne skutočnosti, ktoré by mali
za následokuvedeniebanky do omylu pri posudzovanížiadostiklienta o úver;
• údaje poskytnutébanke pred podpisomtejto zmluvy sa k momentu jej podpisunezmenili.

6. Povinnosti klienta
6.1. Klient nesmievytvárať finančný dlh.
6.2. Klientmusípočastrvania právnehovzťahu založenéhotouto zmluvouvyužívaťplatobnéslužbyposkytovanébankou, a to tak, aby

prostredníctvomúčtov klienta vedených v bankeboli vykonávané všetky jeho platobné operácie (najmä kreditnéobraty), pričom
platobnéslužbyinej banky nebude na vykonávanieplatobnýchoperácií (najmä kreditných obratov na bežnomúčte) využívať vôbec.

6.3. Ak klient predložilbankesvoj obchodnýplán, musívykonávať predmet činnosti v súlades týmto plánom.
6.4. Klientsa zaväzujebezsúhlasubanky nevypovedaťani inak neukončiť zmluvu o vedení účtu uvedenéhov článku4.1. tejto zmluvy

počas trvania úverovéhovzťahu podľa tejto zmluvy.

7. Zabezpečenie
7.1. Pri uzatvorenítejto zmluvy nebolo dohodnutéžiadne zabezpečenie.

8. Sankcie
8.1. Po dobu, po ktorú trvá skutočnosť, ktorá je zmenou okolností na strane klienta, sa výška úrokovej sadzbyzvýši o prirážku vo výške

1,00 % p. a.

9. Poskytovanie informácií
9.1. Klient udel'uje banke až do ukončenia úverového vzťahu podľa tejto zmluvy súhlas na overovanie pravdivosti ním uskutočnených

vyhlásenía predloženýchdokladov u tretích osôb, pričom využitie tohto oprávnenia sa nepovažuje za porušeniebankovéhotajomstva.
9.2. Klient súhlasí, aby banka v súvislosti s prezentovanímvýsledkov svojej činnosti zverejnila informáciu o tom, že je financujúcou bankou

klienta.
9.3. Klient súhlasí s poskytnutím akýchkol'vekinformácií týkajúcich sa tejto zmluvy ako aj iných zmlúv súvisiacichs touto zmluvou alebo

projektom riadiacemu orgánu alebo sprostredkovatel'skémuorgánu, alebo príslušnémuorgánu, ktorý v zmysle zmluvy o spolupráci
nastúpi ako oprávnený príjemca informačných alebo íných povinností na miesto riadiaceho orgánu, alebo príslušným orgánom
zastupujúcimSlovenskúrepubliku, najmä informácií o:

úverovom vzťahu založenom touto zmluvou, a o lných zmluvách súvisiacich s touto zmluvou a záložných zmluvách na
zabezpečeniepohl'adávokbanky z tejto zmluvy;
termíne vykonania kontroly plnenia podmienoktejto zmluvy a zmlúv s ňou súvisiacich u klienta. (Klient súhlasí, že na predmetnej
kontrole sa môžu zúčastniť aj zástupcovia riadiacehoorgánu alebo sprostredkovatel'ského orgánu alebo orgánu zastupujúceho
SR); 
skutočnostiachvyplývajúcich z analýzy ekonomickejsituácie klienta, ktoré by viedli k zatriedeniu pohl'adávky banky z tohto úveru
do triedy neštandardnýchpohl'adávokv zmyslepríslušnéhoopatrenia NBS;
akomkol'vekporušení podmienoktejto zmluvy;
schválenídodatku k tejto zmluve;
Odstúpení banky od tejto zmluvy alebo vyhlásení predčasnej splatnosti úveru a o dôvodoch odstúpenia od tejto zmluvy alebo
vyhláseniapredčasnejsplatnosti úveru;
začatí výkonu záložného práva zriadeného v prospech banky, podaní návrhu na vykonanie exekúcie alebo dražby na majetok
klienta, resp. po získanítakejto informácie o vedeníexekúcoe alebo dražby na majetok klienta treťou osobou;
podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie klienta resp. o získaní informácie o podaní takéhoto
návrhu;
výsledkuvýkonu záložného práva, zánikuresp. každej zmeneobsahu záložného práva;
podanítrestného oznámenia.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluvaje platná a účinná dňom jej podpisu zmluvnýmistranami a je uzatvorenána dobu určitú - do splneniavšetkých záväzkov
klienta vyplývajúcichz tejto zmluvy. Ak zákonustanovuje povinné zverejnenie tejto zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcimpo dni
jej zverejnenia.

10.2. Túto zmluvuje možnémeniť a doplňať len písomnýmidodatkami, ak nie je v tejto zmluve ustanovenéinak.

I
V Prešove, dňa 25.05.2020 V Prešove, dňa 25.05.2020

banka
Menoa priezvisko:
Funkcia:
Podpis:

Klient Obec Brestov
Meno a priezvisko: Jozef Šoltés
Funkcia: starosta obce
Podpis:

Menoa priezvisko:
Funkcia:

Podpis:
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