
Zinluva o termínovanom ňverec. 4 18/2022/UZ

Zmluva o terminovanom úvere c. 418/2022/UZ

(ďalej len zmluva o úvere) uzavretá meda' strananii:

ObecBuäince, ICO: 00319236. Železnicná 4/320. 991 22 Buäince (ďalej len Dlžnikja

Vseabecná úverová banka. a.s.. ICO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, zapísaná v
obcliodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vlo&a &.: 341/B (ďalej len Veriteľ).

(a) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmtuvy o úvere sú všetky jej prílohy. vrátane pnlohy Všeobecné
obchodné podniienky pre tívery.

(b) každý odkaz na zmluvu o úvere 2namená odkazna samotný text Slánkov 1 až6 nižsie ako aj na všetky
prílohy anluvy o úvere.

(c) pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, vvraz>' uvedené s vellQ'm začiatočnvm písmenom majú vvznam,
ktoľvje im priradeny v pnlohe V'seobecnéobchodnépodn'u'enky pre úverv'.a

(d) v prípade rozporu medá ustanovenianii clánknv 1 až 6 iiižäie a priloliaini zinluvy o úvere (vrätaiie
prílohy Vseobecné obchudné podmienla' pre úver>')je rozhodujúce to, Ďo je uvedené v ustanoveniach
článkov 1 až 6 nižšie a pre pripad roq>oru medzi pnTohou V^eobecné obchodné podinienk)' prc úven' a
ostatnýnii prilohami tejto zmluvy o úvere je roáiodujúce to, co je uvedené v ostatnvch prílohách tejto
2anluvy o úvere.

1. ÚVER

Ven'leľ sa zaväzuje posk>'tnúť Dlžníkovi za podmienok dohodnutých v tejto zniluve o úvere peňažné
prostriedky:

(a) do celkuvej výšky úveru a v dohodnutej mene: 10 032,79 EUR.
(b) za úŕelom financovania opravnených vvdavkov projeklu s kódom 1ROP-CLLD-QI08-512-002-004,

Nazov projektu: "Vybavenie poôftaĎovej učebne základnej skoly s materskou skolou Busince" a s
kódom IROP-CLLD-Q 108-512-002-005, Námv projektu: "Vybavenie školskej odbomej uôebne
praktického výcviku na základnej škole s rnaterskou školou v Bus'uiciach" (ďalej len Projekt), na
realizáciu klorého Dláiik uzavrcl s Miestnou akcnou skiipinou Ipeľská Kotlina Novohrad, občiaiiske
združenie so sídloni: Železničná 1. 991 22 Bušince, IČO: 42395224 (ď-alej len MAS), dňa 22.02.2022
zmluvu u poskytnutí finančného príspevkii čislo IIIOP-CLLD-Q 108-512-002-004 a zmluvu o
poskí'tnutí finančného prispevku (ďalej len FP) číslo IROP-CLLD-Q 108-512-002-005 (ďalej len
Zmluva o FP).

2. POSKYTNUTIE PEŇAZNYCH PROSTRIEDKOV

2. 1 Veriter sa zaväzuje poskytnúť Dlžnikovi peňažné proslriedln' na základe Dlžnikovej opravnene
podanej a riadne vyplnenej äadosti 2a podmienky. že v deň, ktoi-vm je datovaná äadosť ako aj v Deň
poskytnutia:

(a) všetky vyhlásenia Dlžnika podľa tejto zniluvy o úvere a podľa vsetkých ostatnvch
dukumentov súvisiacich s ňou alebo Dlžnikom predlozenvch sú správne a pravdivé, a

(b) nenastal a ani nepretn-áva Pripatt porušenia zniluvy

Žiadosť u poskytnutie peňažnvch prostriedkov musi byl' v dohodnutej forme a pu doruceníVeriteľovi
je neodvolateľiiá.

2.2 Dlžník neinôfe požiadať Veriteľa o poskytnutie peňamvch prostriedkov:

(a) ak by puzadovaný Deň posk>'tnutia mal nastať neskôr než 30.06.2022:
(b) neskôr než v dľuhý pracovnv deň pred pozaduvanvm Dňom poskytnutia s vvniiTikou prípadu,

ak Veriteľ písomne akceptujeaj neskoršídeň;
(c) kvm nezaplatil odplatu za dojednanie záväzku posk>'lnúť peňaäié proslriedky, pokiaľ je

poviiinv takúto odplatu zaplaliť;
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3.

Zinluva o tssrniiiiovanom i'ivereč. 4 18/2022/UZ

(d) pred tvm, než Veriteľ akceptoval splnenie všetkých dokumentämych odkladacich podmienok
uvedenvcli v prílohe Odkladacie podmienk}.', v takej fbmie a s tatí'm obsahom. aké sú pre
Veriteľa akceptovateFné.

Dlžnik nemóže požiadať Veriteľa o poslwtnutie peňažnvch proslriedkov, ktoré už boli raz splatené z
akchokoľvek dôvodu.

VRÁTENIE POSKSTNUrŕCH PEŇAŽNÝCH PROSTR1EDKOV

Dlžnik sa zaväzuje vratiť všetky poskv'tnuté peňaäié prostriedkv' spôsobom stanovenvm v prilohe Speciňcké
podmienk)' úvei-u.

4. UROK

Dlžník sa zaväzuje Veriterovi platiť z posln-tnutých peňažných prostriedkov úrok vo výške podFa úrokovej
sadzby slanovenej v prilohe Specifické podmienky úveni. Dliník sa zaväzuje plaliť Veriteľovi úrok z
nesplalenej ôiastfo' posfo'tnutvch peňazných prostriedkov mesaône. vždy v poslednv deň kalenciámeho mesiaca.
Posledná splátka úrokov je splatná v deň splatnosti najneskoršie splalnej čiastlQ' poskx'tnutvch peiíažnvch
proslriedkov.

5. VťHLÄSENIA A ZAVÄZKY

5. 1 Dlžnik potvidzuje Veriteľovi, &:

(a) každé z vyhlásení Dlžnika uvedenvch v tejto zmluve o úvere a iných dokumentoch súvisiacich
s ňou alebo Dlžníkom predložených je pravdivév deň uzavretia tejto zniluvy o úvcrc.a

(b) každé z vyhláseni Dlžnika uvedenvcli v tejto zmluve o úvere a invch dokumentoch sú visiacich
s ňou alebo Dlžníkom predlozených sa bude považovať aa Dlžníkom pravdivo zopakované v
deň podania každej äadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov a v prvý deň každcho
kalendámeho iTffisiaca.

5.2 Dlžník; sa zaväzuje riadne a včas spiniť všetk}' povinnosti, ktoré sú inu uložené touto anluvou o úvere.

6. PREDČASNÉ SPLATENIE

6. 1 Dlžnik- nemôževypovedafposkytnutieúveru.

6.2 Ak nastane ktorákorvek zo skutoŕností nazv'aných v tejlo zmluve o úvere ako Prípad porušenia
zniluvy, bez ohFadu na to, ôi jej vznik mohli DIžník alebo iná osoba ovplyvniť, kým táto skutočnosť
pretn'áva, VeriteF je oprávnenv písoirme:

(a) vypovedať pos!wtnutie úveru, a/alebo
(b) vya'al' Dlžníka, aby všetfa'- čiastky, ktoré sú dlžné potlľa tejto zmluvy o úvere alebo ich časľ

určenú Verileľom, splatil namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosli v časc určcnom
Vcriteľom, čosaDlžník zaväzuje splniť.

Prilohy:

1. - \/seobecné obchodné podmienky pre úvery
2, - Odkladacie podmienky
3. - Vzor äadosti o poskytnutie peňaáiých prostriedkov
4. - Špecitícké podinienln' úveru
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Zmluvuo (ermino\'anomi'i\'erei:. 41 S/2022AJZ

Dlžnik:

Dňa:

Obchodné meno/Názov: Obec Bušinťe

Menu: Ing. Zoltán Végh
Funkcia/Oprávnenie; starosta

Podpis: '
. /-.^................ 1 _

\

Veriter:

Dňa: ..L......... '..... ;.

Vseobecná úverová banka; a.s.

Meno: Ing. Branislav Svitác
Funkcia/Opravnenie: manažcr klientskv'ch vzťahov (na záktade plnoniocenstva zo dňa 03.01.2022)

Podpis;

Meno: IAg''Monika Bohácik
Funkcia/Oprávnenie: manažér klientskych vzt'ahovseniorfnazáklade plnomocenstva 20 dňa 03.01.2022)

/

Podpis: ^

Totožnost a podpis osôb oprávnených kcinat v:
dlžnlkďruätera/avalistufzáložcuovenl zamestnanec

banky .......,....^ ,...........,........ y............."-""-
dňa.^.y..y...... podpis/ . -..-

(y
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Zmlin'a o terminovanom i'n'ere í. 418/2022/UZ

Príloha

Odkladacie |>odmienky

Dlžnik

Písomné potvrdenie vystavené a podpísané hlavným kontrolói-om Dlžníka, ktorým potvnjzuje dodržanie
podmienok pre prijatie návratných zdrojov fmancovania Dlznikom podPa prísluäných ustanovení § 17 zákona ŕ.
583/2004 ix. \ znení neskorších predpisov, vo forme a s obsahomakceptovaternými pre Veriteľa.

Písomné potvrdenie Dlžnika alebo Uradu vlády Slovenskej republiky o zverejneni tejto zmluvy o úverevsúlade
so zákonom císlo 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo tbiTne a s obsahom akceptovateľnýnii pre
Veriteľa.

Originál dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a Veriteľom, riadne
podpísanej jej zmluvnými strananii. vo forme a s obsahom akceptovateľnvin' pre Veritera, ako aj písomné
potvrdenie Dlžníka alebo Uradu vlády Slovenskej republiky o zv'erejnení tejto dohody v súlade so zákonom
číslo 211/2(XX) Z.z. v aiení neskurších predpisov, vo ľomie a s obsahomakceptovateľnvmi pre VeriteFa.

VIastuá blankozmenka vystavená Dlžníkom v súlade s dohodou o vyplňovacom prave k blankozmenke podľa
predchádzajúceho bodu. vo fornie a s obsahomakceptovateľnýmipreVeriteľa.

Dalšie odklaifaeie podmienky

Dokument, preukazujúci súhlas obecného zastupiteFslva s prijatim úveru podľa tejto zmluvy o úvere, najmä
pokiar ide o výäku a účel úveru, vo tbrme a s obsahomakceptovateľnými pre Veritera.

Osvedčeniemiestnej volebnejkomisie o a'olení do funkcie starostu obce.

Vvpis z uznesenia obecného zastupiteľstva o zloženi sľubu starostu.

Etokument, preukazujúci súhlas obecného zastupiteľslva so zabezpečením úveru podFa tejto zmluvy o úvere, vo
tbrme vystavenia vlastnej blanko2menky Dlžnflia a podpísania dohody. o vyplňovacom prave k blankoznienke
uzavretej medzi Dläiíkom a Veriteľoni, vo fbmie a s obsahom akceptovateFnvmi pre Veriteľa.
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Zmlin'a u lermínoianom uverec. 4 1 S/2022AJZ

Pn'loha

Špecifické podmienky úveru

I. POSKVTNUTIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (clánok 2 zmluvy o úvere)

Veriteľ a Dlžník sa dohodli, ze za predpokladu spbienia všetkých podmienok uvedenvch v zniluve o
úvere budú peňažné prostriedkv' poskytnuté nasledujúcimspôsobom;

Jednorázovo aleho na viackrät v ôiastkach tivedenvch v iednotlivvch žiadostiach Dlžníka o noskvtnutie

ueňažnvch prostriedkov až do celkoveivvskv úveru Dľostrednictvom bežiiého účtu Dlznika vedenéhu

erom na základe daňovvch dokladov vvstavenvch odáv teľ m v vväke 95 " " v DPH
uvedenei na daňovvch dokladoch. Čeroanie s moznosťou refandácie na beäiv účet Dläiíka.

2. VR.̂ TENIE POSKYTNUTÝCH PEŇAZNÝCH PROSTRIEDKOV (článok 3 anluvy o úvere)

2. 1 Veriteľ a Dlžnik sa dohodli, že peňažné prostriedkv' budú vrátené nasledujúcim spôsobom:

Veriter a Dläiík sa dohodli. že noskv'tnuté DeňaznéjirQStriedkv vráti DlTňik v dahodnutei mene naraz

alebo v splätkach. v príoade ak mu biide suma alebo časť sumv FP nripjsaná na bežnv účet C. SK2602CK1
(1000 0000 U132_4402 i.'?^ v <[r;r:ňde. äe sunar ,-.- iiebude vo v'-ške dostatoône^ na s:. ;l:itenie celéh
úveru Dripísaná na tento úôet do 30.06-2023. Dlžn3< vráti všetk^' ooskv'lnuté neňažné prostriedkv
naineskôrdo 30.06.2023 na bežnv úcetč. SK26 0200 0000 0000 0)32 4402. vedenv Veriteľom.

2. 2 V prípade, ak Dlžnik nepožiada o poskytnutie peňažnýeh prostriedkov až do celkovej vvsky úveru, bude
posledná hore uvedená splátka znížená o ciastkii takto neposln'tnutvch peňažných prostriedkov. Ak bude
čiastka takto neposkytnutvchpeňažnvchprostriedkov vysSia nežvvška postediiej splátky, budú znižené aj
ďalšie hore uvedené sptátky, a to o výšku ro2idielu medzi vvškou čiastk}' takto iieposln'tnutvch peňaznvch
prostriedkov a vvskou poslednej splátky a v poradíod splátk}' s najneskoršou dobou splatnosti.

3. UROK (clánok 4 zmluvy o úvere)

3. 1 Veriteľ a Dlzník sa dohodlL ze úroková sadzba podľa článku 4 zmluvy o úvere bude pohyblivá.
vypočítaná Veriterom pre každé Urokové obdobie ako súeet sadzby EURIBOR pre toto Urokové obdobie
a mafze vo výäke 2,00a/o p.a., priôom každé Urokové obdobie má dlžku 1 mesiac.

3. 2 Dlžnik tvmto berie na vedoniie. že aktuálna vvška rocnej percentuálnej úrokovej sadzby vypočitaná podľa
odseku 3. 1 vyššie ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. tui dňu 04.04.2022, je 2,00% p.a..
Pre odstránenie akýchkoFvek pochybnosli, vvška ročnej percentuáhiej úrokovej sadzby uvedená v
predchád2ajúcej vete podlieha poôas trvania zmluvného vzfaliu zmenáin v súlade s podmienbimi zmluvy
o úvere a v závislosti od a-oleného typii úrocenia a dmhu úrokovej sadAy.

4. ODPLATY (článokll Vseobecnych obcliodnvch podmienok)

4. 1 Veriteľ a Dläiík sa dohodli, že kažáú ocfplatu podľa ôlánku JJ VSeobecnvch obchodnvch podmienuk pre
úvery, ktorä je uvedená v nasledujúťej tabufke. je Dlžnik povinný zaplatiť Veriterovi vo výške uvedenej
v nasledujúcej taburke, a to bez ohfadu na to, akú vvšku iró taká odplata stanovenú (alebo bude raať
stanovenú v budúcnosti) v Cenniku Verilefa:

Odplato
Odplata za dojednaniezáväzku (uzah'orenie
úverovej ziriuv

Výška od(daty
500,00 EUR

Veriteľ a Dlžiiík sa dohodli, že Dlzník nie je povinnv zaplatiť Veriteľovi nasledujúce odplaty uvedené v
Cenníku Veriteľa:

Odplata
Predčasnésplatenie termínovaného
alebo jehu casti

Výska odplaty

úvem 3,0 % z predčasnesptatenejistiny úveru alebojej
časti, iTiiii. 500 EUR
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Odptata za rezer/ovanie neposkytnutí'ch
peňažnvch pcostriedkuv fzáväzkova provizia)
revolvin ovva tennínovanv úver

Zmluva o terminovanom iivereí. 4 18/2022/UZ

min. 0,7% p.a. zD sumv'neposkytnutvchpeňaäiých
prostriedkov

4. 2 Veriteľ a Dlžnik sa dohodli, že ostatné odplaty podľa článku 11 'róeobecnvch obchodnvch podiTiienokpre
úveiy, ktoré nie sú výslovne uvedené v odseku 4. 1 vyšäie.je Dlžnfk povinný platiť Veriteľovi vo výškach
stanovených v Cenniku VeriteFa. Dlžník tvmto berie na vedomie, že Cenník Veriteľa platnv v deň
umvrclia ziTiluvy o úvere stanovuje nasledovné výšky odplát súvisiacich so zmluvou o úvere:

Odplata
Odplata za vedenie Uverovéhoúčtu pri
úveroch osk\--tnutvchvEUR.
Zaslanie každej upoinienlnr o nezaplatení dlaiej
sum>', o nepredtožení financnvch výkazov a
daňovéhopriaiania resp. unepiiienfakejkoľvek
zmluvnej podmienky
Zmena/doplnenie anluvy o úvere / zmluvy o
financovani z podnetu klienta dodatkom (okrem
zv'ýsenia sumy úvei-u, skrátenia konecnej
splatnostikontokorentnéhoaleborevolvingového
úveru, predčasnéhosplateniatemiinovaného úveru
alebojeho castíaokrem zmeny splátkového plánu
lermínovaného úveru), ako aj zmeny v
dokumentoch súvisiacich soanluvou o úvere.

Navvšenie objemu úveru/lmutu ai zmluvy o
íinancovaní

Priprava iného dokumentu zpodnetuklienta
súvisiacehosozmluvou oúverc/zmluvy o
financovani(napr. vssdanie sazátoáiého prava,
vvdanie súlilasu bankvk odmienkam VOP a iné)

Pn'prava dokuiTentu zpodnetuklienta súvisiaceho
so vzdanim sa práv vyplvvajúcich z porušenia
zmluvy oúvere/zmluvy o finaiicovaní

Zmena splátkového plánu lermínovaného úveru
z podnetu klienta (okrem predčasnéhosplatenia
teiTninovaného úvei-u alebo jeho casti)

v rämci pôvodnej leholy splatnosti
v pripade a-neny konečnej splatnosti
(okrcm predčasnéhosplatenia
temiínovaného úveru alebo 'eho časti)

Výška odfiaty
6.00 EUR mesačne

150.00 EUR, resp. ekv'ivalent v mene úveru

min 330,00 EUR

min. 1,00% znavysovaneičiastkyúveru,min.
500,00 ELIR, resp. ekv'ivalentvmeneúveru

min. 100.00 EUR

min. 0, 1 % z celkového limitu tmancovania/zo
zostatkii istiny pri terminovanom úvere, min.

100.00 EUR

min. 330,00 EUR, resp. ekvivalent v inene uveru
1,00% zo zostatkuistinyúveni. min. 500.00 EUR,

resp. ekvivalenl v niene úvem

Pre odstränenie akvchkuFvek pochybností, väetky ciastky uvedené v labuľke vysšie sú v nej uvedené
výlučne pre účely poskytnutia informácie Dlžnikovi o vvške odplat súvisiacich so zmluvou o úvere podFa
aktuálnc platného Cenníka VťriteFa. Dlžiiík týmto potvrdzuje, že äadne ustanovenie tohto odseku 4.2
nepredstavuje osobitnú dohodu Veriteľa a Dlžníka o stanovení výsky ktorejkoľvek odplaty uvedenej v
tabuFke vyššie odlišne od vvšlw slanovenej v Cenníku Veriteľa. Dláiík výslovne súhlasí s tvni, žc s
výnimkou odplát vvslovne uvedcnvch v odseku 4. 1 vyššie, každá zmena v Cenniku Veritera bude pre
neho v celom rozsahu záväaiájej v-yvesením v obchodnvch priestoroch Veriteľa, ako keby svojsúhlas s
takou zmenou vyjadril výslovne.

OPRÁVNENÉ OSOBY

Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že ktorakuľvek z nižšie uvedcných osôb nrôže v mene Dlžníka podpísať
akékoľvek oznáinenie alebo inú fonnálnu korešpondenciu (vrátane äadosti o poskytnutie peňažných
prostriedkov), a to v nisie uvedenom rozsahu. Dlžnik vyhlasuje, že nižsie uvedené podpisové vzon'
týchto osôb sú pravé a Veriter sa môže spoľahnúť na pravosť každého oznámenia a inej formálnej
korešpondencie od Dläiíka. ktorc sa Veriteľovi budú javiť ako zjavne podpisané takouto osobou.
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Zmluva o tcrminovanom ňvereé. 4 18/2022/UZ

Funkcia Rod.c^Dáfcnar. Rozsah oprávnenia Podgi^ovy vzor
starosta _. samoslatne v plnom

rozsahu

V prfpade, že Bežný účetje vedenv u Veriteľa, sa Veriteľ a Dlžník dohodli, že žiadosť o posl^'tnutie
peňažnvch prostriedkov je oprávnená za Dlžníka podpisať aj ktorakoľvek z osôb, ktora je oprávnená
nakladať s peňažnvmi prostriedkanii na Bežnom účte vedenom u Veriteľa (disponenl opravnenv
disponovať Bežnym účtom) v čase, kedy je äadosť o postytnutie peňažnvch prostriedkov doničená
Veriteľovi, a to za rovnakv'ch podmienok, ako takato osoba disponuje Bezným úctom vedenvm u
Veriteľa, najmä pokiaľ ideo výškii sumy a samostatnosťdisponovania.

6. ZMENA ADOPLNENIE VŠElOBfiCNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

6. 1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli na nasledovnom:

(a) Ustanovenie clánku 8. 1 (c) V^eobecných obchodnvch podmienok pre úveiy sa na Dlžníka
nevzt'ahuje.

6.2 Vyššie uvedené zmeny sa vzt'ahujú výluSne na anluvu o úvere a iieiTiajú vplyv na žiaden inv zmluvný
vzt'ah medzi Veriteľom a Dläiikom.

7. ĎALŠIE OSOBITNE DOHODNUTÉ PODMIENKY

7. 1 Okrern povinností, ktoré Dlziiik prevzal v invch ustanoveniach zmluvy o úvere:

(a) Dlžník sa zaväzuje zabe^peôiť, aby poôas kazdého dohodnutého obdobia (23 posledných 12
kalendámych mssiacov) boli prostredníctvom Bežného účtu Dlziiika vedeného u Veriteľa,
(pn'padne aj prostredníctvom iných bežných účtov Dlžníka, ak sú vedené u Veriteľa), realizované
platby minimálne vo vväke 100 %z celkového ročného obratu Dläiika.

(b) Dlzník sa zaväzuje do 30 dní ud posledného Ďerpania úveru predložiť Veriteľovi dôkaz
preukazujúci pouzitie peňažných prostriedkov, ktoré mu Veriteľ poskytol podľa tejlo zmtuvy u
úvere v súlade s úceloni úveru. a to najmä predbfením uhradenvch faktúr, ako aj dokladii o ich
úhrade alebo pokladničných dokladov. vo forme a s obsahom akceptovaternviTU" pre Veriteľa.

7.2 Ako svoj Bežný úuet DIznik urcuje pre i'iôely tejto zrriuvy o úvere úcel v tvare IBAN: SK26 0200 0000
0<)0() 0132 4402, BIC: SUBASKBX

7. 3 Dlžiiík je poviiiiiv predložiť Riadiacemu orgánu a/alebo osobe urcenej Riadiacim orgánom originál alebo
úradne usvedôenú kópiu tejto zmluvy o ťiveredo lOpracovnvch dníodo diía nadubudnutia úíinnosti zmluvy
o úverc, pričom táto povinnosť sa tvka aj kazdého dodatku k zmluve o úvere.

7.4Dlžiiík dava Veriteľovi vvslovnv súhlas s tvm, aby akékoľvek intbnmcie tvoriace predinet bankového
tajomstva, ktoré sa týkajú Dlzníka a tejto zmluvy o úvere (vrälane kópie tejto zinluvy o úvere a každého s
ňou súvisiacehu dokumentu) alebo ktoré sa tvkajú iných zmlúv, ktoré Veriteľ a Dläiikv súvislosti s touiu
zinluvou o úvere a v súvislosti s Projektom uzavró, Veriler posln'lol Riadiacemu orgánu a/alebo osobe
urôenej Riadiacim orgánoni.

7. 5Zinluvné strany sa dohodli, že Pripadom porušenia 2niluvy je aj skutoänosť, že v pravoplatnom rozliodnutí
príslušnébo finanCného úradu kontroly je urfiené, že Dlznik ako priji'maler FP porušil fmančiiú disciplínu v
zmysle platných právnych predpisov.

7. 62mluvné strany sa dohodli, že Pripadom porušenia zniluvy je aj skutocnosť, že FPje Dlžnikovi ki'álenv lak,
ze to podľa iiáairu Veriteľa ohroziije návratnosť ňveru posk}'tovaiiého podľa tejto zmluvy ň úvere.

7. 7ZiTiluvné strany sa dohodli, ze Prípadom poniäenia zrnluvy je aj skutočnosť, ze Dläiík ponjšíZmluvu o FP,
pn'padne ak Dlžník vykoná zmeny v Projekte v rozpore so Zmluvou o FP.

3/4



Zmluva n terminovanomi'ivcrec. 41 8/2022, 'UZ

7. 8Dlžnik sa zaväzuje, že neuzavrie so äadnou inou osobou ako Verileľom takú zmluvu o úvere, ktorej
predmelom je poskytnutie penazných prostriedkov DIžnikovi, na vratenie ktoiych inajú byť použité
prostriedkv' FP a súčasneDlžník vyhlasuje. že takúto zmluvu o úvere nemá uzavretú.

7. 9 Dlzník sa zaväzuje, že bude bez zbytočného odkladu informovať Veriteľa o každej zmene v Projekte a v
Ziriuve o FP, pričom bez zbytočného odkladu po uzavretí každého Dodatku k Zmluve o FP domči
Veriteľovi kópiu každého takého Dodatku. Dláník sa zaväzuje, žs predloä Veriteľovi na jeho poäadanie
dokuinentáciu, súvisiacu s Projektom a so Zmluvou o FP.

7. 10 Dlžník sa zaväzu.je bez zbytočného odkladu bude informovať Veriteľa o tom, že FP mu nebude vyplatenv
vo vvske, uvedenej v Zmluve o FP.

7. 11 Dlžnik sa zaväzuje, že kópiu každej podanej v žiadosti o plalbu FP spolu s dôkazom o jej doručení na
prislušné ministei-stvo predloä' VeriteFovi bez zbytočného odkladu, pričom v žiadosti vždy uvedie ako
účet, na ktor\' má byť suim FP vyplatená Bežnv úcet vedený Veriteľom.

7. 12 V pripadoch, kedy je medzi ziTiluvnvmi stranami vv'slovne dohodnuté doničovanie vybranvch dokumentov
eleklronicky, Je adresou Verileľa nasledovná emailová adresa bsvitac@vub. sk; a to až pokiaf VeriteF
neoznáiri Dlžníkovi a-nenu tejto e-mailovej adresy.
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