
Zmluva o úvere 
(dalej "Úverová zmluva") 

a 
Dodatok !< Zmluve o bežnom účte 

(dalej .. Dodatok") 

uzatvorené medzi zmluvnyml stranami: 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomäšikova 48 
832 37 Bratislava 
tČO OO 151 653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa. vložka Č. 6011B 
(ďalej "Banka") 

a 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné č' 978 zaplsaného na Us te vlastnictva 
Č. 7185 eVidovaného Správou katastra v Zlaté Moravce 
Adresa: 1. mája 42,44, 953 01 Zlaté Moravce 

zastúpení: 
Obchodné meno: SlUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik, prlspevková organizácia 
Adresa sidla: Radlinského 14. 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 1 B 047 343 
Zriadený na základe Zriaďovateľskej listiny č. 21XII/1993 zriaďovatel'om Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach 
E-mailllel.:sluzbyt@centrum.skl+421 376422200 
Konajúci: 
Priezvisko, meno, !ítul: Sendlai Peter, Mgr. 
Funkcia: riaditeľ 
Adresa trvalého pobytu: 
Rodné číslo/dátum narodenia: 
Doklad totožnosti: občiansky preukaz 
Na základe Zmluvy o výkone správy 
(ďalej "Dlžník") 

l. 
Základné podmienky 

1. Predmetom tejto Úverovej zmluvy č. 5040820145 je poskytnutie Splátkového úveru na opravu, 
rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných časU, spoločných zariadení a prislušenstva bytového 
domu zapísaného na LV č. 7185, katastrálne územie Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté 
Moravce ako stavba bytový dom, supisné č. 976, na parcele č. 2500 (dalej len "Bytový dom") Bankou 
Dlžníkovi v sume, mene a za podmíenok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve a poskytnutíe 
KontOKorentného úveru v sume, mene a za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve. Dlžník je 
povinný za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zm lu ve poskytnutý Úver splatil', platiť úroky a plniť 
dalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve. 
1.1 Základné podmienky Splátkového úveru: 

Výška Splátkového Úveru: 85 000,00 EUR, slovom: Osemdesiatpät'lísic eur 
Druh Splátkového úveru: Úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov 
Typ a výška Urokovej sadzby: premenná, Referenčná sadzba 1M EURIBOR 

+ úroková marža 2,60 % p.a. 
Obdobie úrokovej sadzby: jeden mesiac - bežný mesiac 
Uroky z omeškania 5% p.a. 
Spôsob poskytnutia Splátkového úveru: tranžovo bezhotovostne 
Spracovatetský poplatok: 0,75 % zo schváleného objemu úveru min. však 165 EUR, 

splatný pri uzatvorení Úverovej zmluvy 
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Poplatok za spravu Úveru 5,00 EUR mesačne splatný k ultmlu I,alendarneho mesiaca 
Ostatné Poplatky: v zmysle Sadzobníka 
Výška spiatky istiny: 354,17 EUR 
Splatnosť prvej spiatky istiny: 20.05.2013 
Periodicita a splatnosť splatok istiny: mesačne, k 20, dňu v kalendarnom mesiaci 
Počet splatok: 240 
Konečná splatnosť Splátkového úveru: 20.04.2033 
Splatnosť úrokov: mesačne, v posledný deň kalendárneho mesiaca 
Spôsob splácania: inkasným spôsobom z Inkasného účtu 
Účet pre poskytnutie Úveru: uvedený v Žiadosti o tranžu 
Inkasný účet: 5041038948/0900 
Účet Banky: 5040820145/0900 (účet, v prospech ktorého Dlžník splaca 
Pohl'adávku Banky) 
Celková čiastka spojená so 
Splátkovým úverom: 112137,84 EUR 
Ročná percentuálna miera nákladov: 3,22 % 
Predpoklady použité na výpočet RPMN: Splátkový úver bol poskytnutý okamžite, v plnej výške a za 

predpokladu, že Obdobie úrokovej sadzby začina plynúť 
dňom uzatvorenia Úverovej zmluvy a Dlžník bude plniť 
svoje povinnosti za podmienok a v lehotách uvedených 
v Úverovej zmluve, 

Všetky údaje a náležitostí uvedené v Základných podmienkach Splátkového úveru Úverovej 
zmluvy sú platné ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy, ich zmeny sa riadia Úverovou zmluvou, 
Úverovými podmienkami a VOP, 

1,2, Právo Dlžníka na poskytnutie Splátkového úveru trvá za splnenia podmienok dohodnutých 
v Úverovej zmluve, Úverových podmienkach a VOP, len do uplynutia Lehoty na poskytnutie Úveru, 
t.j, do 31.07.2013. Ak počas Lehoty na pOSkytnutie Úveru nebola Dlžníkovi poskytnutá celá Výška 
Splátkového úveru, považuje sa za Výšku Splátkového úveru len výška peňažných prostriedkov 
skutočne poskytnutých Bankou Dlžníkov;' 

1,3, Dlžník je povinný najneskôr súčasne s predložením Žiadosti o Tranžu Banke predložiť doklady 
preukazujúce, že poskytnutím Tranže bude splnený Účel Úveru, Doklady preukazujúce Účel 
Úveru, ktorým je rekonštrukcia strechy, výmen okien, zateplenie domu, rekonštrukcia 
balkónov, je Dlžnik povinný preukázať Banke najneskôr v deň poskytnutia Úveru, Po preukázaní 
účelu čerpania Úveru minimálne vo výške 90 % Banka poskytne zostávajúcu časť Úveru na bežný 
účet Dlžnika vedený v Banke, pri tejto zostávajúcej častí Úveru Banka, najviac však vo výške 
8 500,00 EUR, nebude požadovať zdokladovanie účelu čerpania Úveru, Povinnosť použitia 
prostriedkov v zmysle § 10, ods, 3 a 4 zákona č, 182/1993 Z,z, o vlastnictve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskoršich predpisov týmto nie je dotknutá 

1.4. Dlžnik súhlasí, aby Banka pri splácani Pohľadávky Banky vykonávala inkaso z Inkasného účtu vo 
Výške splátok istiny a v periodicite splátok dohodnutých v Základných podmienkach Úverovej 
zmluvy alebo na základe splátkového kalendára, ak tento tvori prílohu č, 1 Úverovej zmluvy, 
Rovnako Dlžník súhlasí, aby Banka v prípade omeškania so splácaním Pohľadávky Banky 
vykonala inkaso z Inkasného účtu vo výške sumy, s ktorou je Dlžnik v omeškaní. Ak pripadne deň 
splatnosti splátky Úveru na deň počas Lehoty na poskytnutie Úveru, výška Istiny počas Lehoty na 
poskytnutie Úveru musi byť ku dňu splátky Úveru minimálne vo výške splátky Úveru, Tým nie je 
dotknutá Minimálna výška Tranže, ak je dohodnutá podľa Úverovej zmluvy, 

1,5, Dlžnik súhlasi, aby Banka pri splácani Pohľadávky Banky vykonávala inkaso z Inkasného účtu vo 
Výške splátok a v periodicite splátok, a to i v pripade ich zmien v súlade s Úverovou 
zmluvou, Úverovými podmienkami a VOP, Rovnako Dlžník súhlasí, aby Banka v prípade 
omeškania so splácaním Pohľadávky Banky vykonala inkaso z Inkasného účtu vo výške sumy, 
s ktorou je Dlžnik v omeškaní. 

1,6, Dlžnik súhlasí, že ak Úver alebo jeho prvá časť bude poskytnutá v deň Splatnosti prvej splátky 
istiny, Banka zrealizuje inkaso splátky Úveru z Inkasného účtu Dlžníka v nasledujúci kalendárny 
deň, 

1,7 Banka je, najmä v pripade zmeny výšky splátky alebo zmeny výšky Úrokovej sadzby alebo zmeny 
splátkového kalendára, oprávnená zmeniť výšku splátky, ktorú inkasuje na základe súhlasu 
s inkasom tak, aby konečná lehota splatnosti Splátkového úveru dohodnutá v Základných 
podmienkach Splátkového úveru bola dodržaná, 
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Poplatok za spnivu Úveru: 5,00 EUR mesaé'lE splatný k; UltJn1U kalendérnel10 mesiaca 
Ostatné Poplatky: v zmysle Sadzobníka 
Výška splátky istmy 354,17 EUR 
SpiatnosI' prve] splátky istiny: 20,05.2013 
Periodicita a splatnosf splátok istiny: mesačne, k 20. dnu v kalendarnom mesiacI 
Počet splatok: 240 
Konečna splatnosť Splátkového úveru: 20.04.2033 
Splatnosť úrokov: mesačne, v posledný deň kalendárneho mesiaca 
Spôsob splácania. inkasným spôsobom z Inkasného účtu 
Účel pre poskytnutie Úveru: uvedený v Ziadosti o tranžu 
Inkasný účel: 5041038948/0900 
Účel Banky: 5040820145/0900 (účet, v prospech ktorého Dlžník splaca 
Pohľadávku Banky) 
Celková čiastka spojená so 
Splatkovým úverom: 112137,84 EUR 
Ročna percentuálna miera nákladov: 3,22 % 
Predpoklady použité na výpočet RPMN: Splatkový úver bol poskytnutý okamžite, v plnej výške a za 

predpokladu, že Obdobie úrokovej sadzby začína plynúť 
dňom uzatvorenia Úverovej zmluvy a Dlžník bude plnil' 
svoje povinnosti za podmienok a v lehotách uvedených 
v Úverovej zm luve. 

Všetky údaje a naležitos!i uvedené v Základných podmíenkach Splatkového úveru Úverovej 
zmluvy sú platné ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy, ich zmeny sa riadia Úverovou zmluvou, 
Úverovými podmienkami a VOP. 

1.2, Právo Dlžníka na poskytnutie Splátkového úveru trvá za sptnenia podmienok dohodnutých 
v Úverovej zmluve, Úverových podmienkach a VOP, len do uplynutia Lehoty na poskytnutie Úveru, 
tj. do 31,07.2013. Ak počas Lehoty na poskylnutie Úveru nebola Dlžníkovi poskytnutá celá Výška 
Splátkového úveru, považuje sa za Výšku Splátkového úveru len výška peňažných prostriedkov 
skutočne poskylnutých Bankou Dlžníkovi. 

1.3. Dlžník je povínný najneskór súčasne s predložením Ziadosti o Tranžu Banke predložiť doklady 
preukazujúce, že poskytnutím Tranže bude splnený Účel Úveru. Doklady preukazujuce Účel 
Úveru, ktorým je rekonštrukcia strechy, výmen okien, zateplenie domu, rekonštrukcia 
balkónov, je Dlžnik povinný preukázať Banke najneskôr v deň poskytnutia Úveru. Po preukázaní 
účelu čerpania Úveru minimálne vo výške 90 % Banka poskytne zostávajúcu časť Úveru na bežný 
účet Dlžnika vedený v Banke, pri tejto zostávajúcej časti Úveru Banka, najviac však vo výške 
8500,00 EUR, nebude požadovať zdokladovanie učelu čerpania Úveru. Povinnosť použitia 
prostriedkov v zmysle § 10, ods, 3 a 4 zakona Č, 1B2/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov týmto nie je dotknutá 

1.4. Dlžnik súhlasi, aby Banka pri splácaní Pohľadávky Banky vykonávala inkaso z Inkasného účtu vo 
Výške splátok istiny a v periodicite splátok dohodnutých v Základných podmienkach Úverovej 
zmluvy alebo na základe splátkového kalendára, ak tento tvori prílohu Č, 1 Úverovej zmluvy. 
Rovnako Dlžník súhlasí, aby Banka v prípade omeškania so splácaním Pohfadávky Banky 
vykonala inkaso z Inkasného účtu vo výške sumy, s ktorou je Dlžnik v omeškaní. Ak pripadne deň 
splatnosti splátky Úveru na deň počas Lehoty na poskytnutie Úveru, výška Istiny počas Lehoty na 
poskytnutie Úveru musí byť ku dňu splátky Úveru minimálne vo výške splátky Úveru, Tým nie je 
dotknutá Minimálna výška Tranže, ak je dohodnutá podľa Úverovej zmluvy. 

1.5. Dlžník súhlasi, aby Banka pri splácani Pohradávky Banky vykonávala inkaso z Inkasného účtu vo 
Výške splátok a v periodicite splatok, a to i v prípade ich zmien v súlade s Úverovou 
zmluvou, Úverovými podmienkami a VOP. Rovnako Dlžnik súhlasí, aby Banka v prípade 
omeškania so splacanim Pohľadávky Banky vykonala inkaso z Inkasného účtu vo výške sumy, 
s ktorou je Dlžnik v omeškaní. 

1,6. Dlžník súhlasi, že ak Úver alebo jeho prvá časť bude poskytnutá v deň Splatnosti prvej splátky 
istiny, Banka zrealizuje inkaso splátky Úveru z Inkasného účtu Dlžníka v nasledujúci kalendárny 
deň. 

1,7 Banka je, najmä v prípade zmeny výšky splátky alebo zmeny výšky Úrokovej sadzby alebo zmeny 
splátkového kalendára, oprávnená zmeniť výšku splátky, ktorú inkasuje na základe súhlasu 
s inkasom tak, aby konečna lehota splatnosti Splátkového úveru dohodnutá v ZákladnýCh 
podmíenkach Splátkového úveru bola dodržaná. 
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1.8. Dlžník súhlasi s tým, aby peňažné prostriedky z Úveru boli Bankou pripisané aj na účet, ktorého 
majitel'om nie Je Dlžnik. Účet pre poskytnutie Úveru Je účet Dlžnika alebo iný účet, v prospech 
ktorého Banka poskytne Úver: Účet pre poskytnutie Úveru je Účtom Dlžnika v zmysle Úverových 
podmienok. Zmluvné strany súhlasia, že Úver sa považuje za poskytnutý dňom poukazan·la 
peňažných prostriedkov z Úveru na Účet pre poskytnutie Úveru. 

1.9. Na zaklade mimoriadnej spiatky Pohl'adavky Banky, ktora nastala so súhlasom Banky a za 
splnenia Bankou stanovených podmienok, sa zniži výška spiatky alebo sa zmeni splatkový 
kalendar. 

1.10. Ak počas Lehoty na poskytnutie Úveru nebol poskytnutý celý Splatkový úver, Banka na žiadosť 
Dlžnika upravi výšku splatok alebo splatkový kalendar. Dlžnikovi to oznami Oznamenim. 

1.11. Ak je v Zakladných podmienkach dohodnuté Obdobie úrokovej sadzby vyjadrené v bežných 
mesiacoch, plati, že prvé Obdobie úrokovej sadzby začne plynúť dňom prvého poskytnutia Úveru. 
Obdobie úrokovej sadzby konči v deň, ktorý bezprostredne predchadza dňu, ktorý sa čiselne 
zhoduje s dňom poskytnutia Úveru, po uplynuti prislušného počtu mesiacov v zavislosti od držky 
Obdobia úrokovej sadzby dohodnutej v Zakladných podmienkach. Každé ďalšie Obdobie úrokovej 
sadzby začina plynúť deň nasledujúci po skončeni predcMdzajúceho Obdobia úrokovej sadzby. 
Pokiaľ ktorýkoľvek z vyššie uvedených dni v prislušnom kalendarnom mesiaci nie je, Obdobie 
úrokovej sadzby skonči v posledný deň takého kalendarneho mesiaca a ďalšie Obdobie úrokovej 
sadzby začne v nasledujúci deň. Posledné Obdobie úrokovej sadzby konči dňom úplného 
splatenia Pohľadávky Banky. 

1.12. Ak dôjde k akémukol'vek Pripadu porušenia, napr. v pripade nesplacania Pohľadavky riadne 
a včas je Banka opravnena postupovať v súlade s Úverovými podmienkami, VOP a všeobecne 
zaväznými pravnymi predpismi, najmä je opravnené požadovať zaplatenie úrokov z omeškania, 
vyhlasiť mimoriadnu splatnosť Pohľadavky, postúpiť Pohľadavku, uplatniť si svoje prava na 
Rozhodcovskom súde, na všeobecnom súde, vymahať Pohľadavku formou exekučného konania, 
poskytnúť informacie o tejto skutočnosti do spoločného registra bankových informécii. 

1.13. Banka a Dlžnik sa dohodli, že zmenu Úrokovej sadzby Splátkového úveru bude Banka oznamovať 
Dlžnikovi pravidelne prostrednictvom výpisu z účtu v prospech ktorého splaca Dlžník Pohl'adávku 
Banky. 

1.14. Základné podmienky Kontokorentného úveru: 
Výška Kontokorentného úveru: 1 700,00 EUR, slovom: Jedentisicsedemsto eur 
Druh Úveru: kontokorentný úver 
Výška Úrokovej sadzby: Referenčna sadzba BASE RATE KTK/CORP EUR 

+ úrokova marža 2,80 % p.a. 
Typ Úrokovej sadzby: premenná 
Spôsob poskytnutia: bezhotovostne 
Úroky z omeškania: 5% p.a. 
Spracovateľský poplatok: 0,- EUR 
Zaväzkova provizia: 0% p.a. z nevyčerpanej časti Kontokorentného úveru 
Poplatok za revolving: 0,- EUR 
Konečna splatnosť Kontokorentného úveru: 16.04.2014 
Splatnosť úrokov: mesačne, v posledný deň kalendarneho mesiaca 
Účet Dlžnika: 5041038948/0900 
Účel Kontokorentného úveru: prechodný nedostatok finančných prostriedkov Dlžníka 
Ostatné poplatky: v zmysle Sadzobnika 
Všetky údaje a náležitosti uvedené v Základných podmienkach Kontokorentného úveru Úverovej 
zmluvy sú platné ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy, ich zmeny sa riadia Úverovou zmluvou, 
Úverovými podmienkami a VOP. 

1.15. Pravo Dlžnika na poskytnutie Kontokorentného úveru trva za splnenia podmienok, dohodnutých 
v úverovej zmluve, Úverových podmienkach alebo VOP, len do dňa predchádzajúcemu dňu 
Konečnej splatnosti Kontokorentnému úveru. Dlžnik je opravnený čerpať Kontokorentný úver ·Iba 
po odsúhlaseni Bankou nazaklade podanej žiadosti, pričom výšku čerpania je opravnena stanoviť 
Banka. 

1.16. Banka a Dlžnik sa dohodli, že revolvovanie Kontokorentného úveru Banka vykoná bez toho, aby 
Dlžníkovi zaslala Oznamenie. V pripade, že sa Banka rozhodne Kontokorentný úver nerevolvovať, 
Dlžníkovi to oznam i v Oznámeni. Banka revolvovanie Kontokorentného úveru nevykoná po dni 
20.04.2033. 

1.17. Ak je Dlžnik v omeškaní so splácanim Pohľadávky Banky, zaplatenim úrokov, Poplatkov, alebo 
iných peňažných zaväzkov, Banka je opravnena požadovať od Dlžnika okrem úrokov tiež Úroky 
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1.8. miník súhlasí s tým, aby peňažné prostriedky z Úveru boli Bankou pripísané aj na účet, ktorého 
majiterom nie je Dlžník. Účet pre poskytnutie Úveru je účet Dlžníka alebo iný účet, v prospech 
ktorého Banka poskytne Úver; Účet pre poskytnutie Úveru je Účtom Dlžnika v zmysle Úverových 
podmienok. Zmluvné strany súhlasia. že Úver sa považuje za poskytnutý dňom poukázania 
peňažných prostriedkov z Úveru na Účet pre poskytnulíe Úveru. 

1.9. Na zaklade mimoriadnej splátky Pohľadávky Banky. ktorá nastala so súhlasom Banky a za 
splnenia Bankou stanovených podmienok, sa zníži výška splátky alebo sa zmeni splátkový 
kalendar. 

1.10. Ak počas Lehoty na poskytnutie Úveru nebol poskytnutý celý Splátkový úver. Banka na žiadosť 
Dlžníka upraví výšku splátok alebo splatkový kalendár. Dlžnikovi to oznam i Oznamením. 

1.11. Ak je v Základných podmienkach dohodnuté Obdobie úrokovej sadzby vyjadrené v bežných 
mesiacoch. platí. že prvé Obdobie úrokovej sadzby začne plynúť dňom prvého poskytnutía Úveru. 
Obdobie úrokovej sadzby konči v deň, ktorý bezprostredne predchádza dňu. ktorý sa čiselne 
zhoduje s dňom poskytnutia Úveru, po uplynut! príslušného počtu mesiacov v závislosti od dlžky 
Obdobia úrokovej sadzby dohodnutej v Základných podmienkach. Každé ďalšie Obdobie úrokovej 
sadzby začína plynúť deň nasledujúci po skončeni predchádzajúceho Obdobia úrOkovej sadzby. 
Pokiar ktorýkorvek z vyššie uvedených dní v prislušnom kalendarnom mesiaci nie je, Obdobie 
úrokovej sadzby skonči v posledný deň takého kalendárneho mesiaca a ďalšie Obdobie úrokovej 
sadzby začne v nasledujúci deň. Posledné Obdobie úrokovej sadzby konči dňom úplného 
splatenia Pohľadávky Banky. 

1.12. Ak dôjde k akémukoľvek Prípadu porušenia, nap" v prípade nesplácania Pohľadávky ríadne 
a včas je Banka opravnená postupovať v súlade s Úverovými podmienkami, VOP a všeobecne 
záVäznými právnymi predpismi. najma je oprávnená požadovať zaplatenie úrokov z omeškania, 
vyhlásiť mimoriadnu splatnosť Pohľadávky, postúpiť Pohľadávku, uplatnil' si svoje prava na 
Rozhodcovskom súde, na všeobecnom súde. vymáhať Pohľadávku formou exekucného konania. 
poskytnúť informácie o tejto skutočnosti do spoločného registra bankových informácii. 

1.13. Banka a Dlžnik sa dohodli. že zmenu Úrokovej sadzby Splátkového úveru bude Banka oznamovať 
Dlžníkovi pravidetne prostredníctvom výpisu z účtu v prospech ktorého spláca Dlžník Pohfadavku 
Banky. 

1,14. Základné podmienky Kontokorentného úveru: 
Výška Kontokorentného úveru: 1 700,00 EUR, slovom: Jedentisícsedemsto eur 
Druh Úveru: kontokorentný úver 
Výška Úrokovej sadzby: Referenčná sadzba BASE RATE KTK/CORP EUR 

+ úrokové marža 2,80 % p.a. 
Typ Úrokovej sadzby: premenná 
Spôsob poskytnutia: bezhotovostne 
Úroky z omeškania: 5% p.a. 
Spracovalerský poplatok: 0,- EUR 
Záväzková provizia: 0% p,a, z nevyčerpanej časti Kontokorentného úveru 
Poplatok za revolving: 0,- EUR 
Konečná splatnosť Kontokorentného úveru: 16.04.2014 
Splatnosť úrokov: mesačne, v posledný deň kalendárneho mesiaca 
Účet Dlžníka: 504103894810900 
Účel Kontokorentného úveru: prechodný nedostatok finančných prostriedkov Dlžníka 
Ostatné poplatky: v zmysle Sadzobníka 
Všetky údaje a náležitosti uvedené v Zakladných podmienkach Kontokorentného úveru Úverovej 
zmluvy sú platné ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy, ich zmeny S8 riadia Úverovou zmluvou, 
Úverovými podmienkami a VOP 

1.15. Právo Dlžníka na poskytnutie Kontokorentného úveru trvá za splnenia podmienok, dohodnutých 
v Úverovej zmluve, Úverových podmienkach alebo VOP, len do dňa predchédzajúcemu dňu 
Konečnej splatností Kontokorentnému úveru. Dlžník je oprávnený čerpať Kontokorentný úver iba 
po odsúhlaseni Bankou na základe podanej žiadosti, pričom výšku čerpania je oprávnená stanoviť 
Banka. 

1.16. Banka a Dlžník sa dohcdlí, že revolvovanie Kontokorentného úveru Banka vykoná bez toho, aby 
Dlžníkovi zaslala Oznámenie. V prípade, že sa Banka rozhodne Kontokorentný úver nerevolvovať, 
Dlžníkovi to oznámi v Oznámení. Banka revolvovanie Kontokorentného úveru nevykoná po dni 
20.04.2033. 

1.17. Ak je Dlžnlk v omeškaní so splácaním Pohradávky Banky, zaplatenim úrokov, Poplatkov, alebo 
iných peňažných záväzkov, Banka íe oprávnené požadovať od Dlžnika okrem úrokov tiež Úroky 
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z omeškania z dlžnej čiastky, vo výške uvedenej v Základných podmienkach Kontokorentného 
úveru až do Konečnej splatnosti Úveru, Nasledujúci deň po uplynuti Konečnej splatnosti Úveru je 
Banka oprávnená požadovať od Dlžnika Úroky z omeškania z dlžnej čiastky vo výške sadzby 
určenej Zverejnením pre Úroky z prečerpania, Dlžná čiastka sa úročí denne od prvého dňa 
omeškania (vrátane) až do dňa bezprostredne predchádzajúcemu dňu splatenia dlžnej čiastky 
(vrátane), 

II. 
Poskytnutie Úveru 

1, Banka poskytne Dlžníkovi Splátkový úver po splnení Odkladacích podmienok dohodnutých v čl. IL bod 
2 tejto zmluvy, v Úverových podmíenkach a VOP, 

2, Predpokladom pre poskytnutie Splátkového úveru je splnenie najmä nasledovných Odkladacích 
podmienok: 
a) predložíl' právoplatné stavebné povolenie, týkajúce sa Účelu Splátkového úveru, prípadne 

právoplatné potvrdenie stavebného úradu, že proti ohláseníu stavebných úprav nemá námietky, 
pokiaľ vzhl'adom na charakter predpokladaných prác je ich vydanie podl'a stavebného zákona 
v platnom znení potrebné; 

b) predložiť žiadosť o zriadenie vinkulácie poistného plnenia z poistenia Bytového domu a potvrdenie 
príslušnej poísťovne o vinkulácii; 

c) Dlžník má zriadený v Banke bežný účet pre účely poukazovania platíeb do fondu prevádzky, údržby 
a opráv; 

d) uhradiť Spracovatel'ský poplatok Dlžníkom; 
e) predložiť doklady preukazujúce účel čerpania úveruluzatvorenej kúpnej zmluvy, faktúry, Zmluvy 

o dielo, resp, iné, Dodávatelia: VKF S,LO, Harmančekova 2/282 Volkovce, NBM, S,LO, Šoltésovej 36 
Zlaté Moravce, VIDOR, S,r,o, Martin n/Žitavou 223; 

f) predložiť Banke písomné potvrdenie Centrálneho registra zmlúv vedenom Úradom vlády SR o 
zverejnení Úverovej zmluvy s jej prílohamí a súčasťamí alebo písomného vyhlásenia Dlžníka o 
zverejnení Úverovej zmluvy s jej prílohamí a súčasťami na webovom sídle Dlžníka, alebo v 
Obchodnom vestníku, s obsahom akceptovatel'ným Bankou, najneskôr do 15 dní odo dňa podpisu 
Úverovej zmluvy; 

g) Dlžník je povinný zabezpečiť prevod peňažných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv 
minimálne vo výške 7 600,00 EUR na Bežný účet Dlžníka vedenom v Banke, 

III. 
Zabezpečeníe 

1, Zmluvné strany sa dohodli, že Pohl'adávka Banky bude zabezpečená Zabezpečeniami ako aj ďalšími 
prostríedkami podporujúcimi zabezpečenie Pohľadávky Banky, uvedenými v ďalšich bodoch tohto 
článku, Za vznik, trvanie a právnu relevanciu Zabezpečenia a prostriedkov podporujúcich zabezpečenie 
Pohľadávky Banky voči Dlžníkovi zodpovedá Dlžník, 

2, Vinkulácia poistného plnenia 
Vinkulácia poistného plnenia z poistenia Bytového domu, proti požiaru resp, inému poškodeniu alebo 
zničeniu v poisťovni odporučenej Bankou v hodnote ich novostavby, pričom za ich poistenie zodpovedá 
Dlžník, Dlžník zabezpečí vinkuláciu poistného plnenia z tohto poistenia v prospech Banky, Dlžník týmto 
priznáva právo resp, zabezpečí príznanie práva Banke, že v prípade vzniku poistných udalostí 
zapríčinených požiarom na Bytovom dome resp, iným poškodením alebo zníčením, bude Banke na jej 
požíadanie vyplatená poistná suma, a to najviac do výšky Pohľadávky Banky, ktorá vznikla v súvíslosti 
s poskytnutím Úveru, Uvedená vinkulácia musí byť písomne potvrdená príslušnou poisťovňou, 

IV, 
Špecifické podmienky 

1, Dlžník podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že a) predložená Zmluva o výkone správy je v súlade s platným 
právnym poriadkom Slovenskej republikyab) schôdza alebo písomné hlasovanie vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v Bytovom dome (ďalej pre jedného vlastníka len "Vlastník" a pre viacerých len 
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z omeškania z dlžnej čiastky, vo výške uvedenej v Základných podmienkach Kontokorentného 
úveru až do Konečnej splatnosti Úveru. Nasledujúci deň po uplynuti Konečnej splatnosti Úveru je 
Banka oprávnená požadovať od Dlžnika Úroky z omeškania z dlžnej čiastky vo výške sadzby 
určenej Zverejnením pre Úroky z prečerpania. Dlžná čiastka sa úroči denne od prvého dňa 
omeškania (vrátane) až do dňa bezprostredne predchádzajúcemu dňu splatenia dlžnej čiastky 
(vrátane) 

II. 
Poskytnutie Úveru 

1. Banka poskytne Dlžníkovi Splatkový úver po splnení Odkladacích podmienok dohodnutých v čl. IL bod 
2 tejto zmluvy, v Úverových podmienkach a VOP. 

2. Predpokladom pre poskytnutie Splatkového úveru je splnenie najmä nasledovných Odkladacích 
podmienok: 
a) predložil' pravoplatné stavebné povolenie, týkajúce sa Účelu Splátkového úveru, prípadne 

právoplatné potvrdenie stavebného úradu, že proti ohláseniu stavebných úprav nemá námietky, 
pok iar vzhl'adom na charakter predpokladaných prác je ich vydanie podla stavebného zákona 
v platnom zneni potrebné; 

b) predložiť žiadosť o zriadenie vinkulácie poistného plnenia z poístenia Bytového domu a potvrdenie 
pri slušnej poisťovne o vinkulácii; 

c) Dlžník má zriadený v Banke bežný účet pre účely poukazovanía platíeb do fondu prevádzky, údržby 
a opráv; 

d) uhradiť Spracovateľský poplatok Dlžníkom; 
el predložiť doklady preukazujúce účel čerpania úveru/uzatvorenej kúpnej zmluvy, faktúry, Zmluvy 

o dielo, resp, iné. Dodávatelia: VKF s.r.o. Harmančekova 2/282 Volkovce. NBM, S,LO. Šoltésovej 36 
Zlaté Moravce, VIDOR, s,r.o, Martin n/Žítavou 223; 

fl predložiť Banke pisomné potvrdenie Centrálneho registra zmlúv vedenom Úradom vlády SR o 
zverejneni Úverovej zmluvy s jej prílohami a súčasl'ami alebo pisomného vyhlásenia Dlžnlka O 

zverejneni Úverovej zmluvy s jej prilohami a súčast'ami na webovom sídle Dlžnika, alebo v 
Obchodnom vestniku, s obsahom akceptovateľným Bankou, najneskôr do 15 dní odo dňa podpisu 
Úverovej zmluvy; 

g) Dlžník je povinný zabezpečit' prevod peňažných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv 
minimálne vo výške 7 600,00 EUR na Bežný účet Dlžnika vedenom v Banke. 

III, 
Zabezpečenie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Pohfadávka Banky bude zabezpečená Zabezpečeniami ako aj ďalšími 
prostriedkami podporujúcimi zabezpečenie Pohfadávky Banky, uvedenými v ďalších bodoch tohto 
článku. Za vznik, trvanie a právnu relevanciu Zabezpečenia a prostriedkov podporujúcich zabezpečenie 
Pohľadávky Banky voči Dlžnikovi zodpovedá Dtžnik, 

2. Vinkulácia poistného plnenia 
Vinkulácia poistného plnenia z poistenia Bytového domu, proti požiaru resp. inému poškodeniu alebo 
zničeniu v poisťovni odporučenej Bankou v hodnote ich novostavby, pričom za ich poistenie zodpovedá 
Dlžnik, Dlžnik zabezpeči vinkuláciu poistného plnenia z tohto poistenia v prospech Banky. Dlžník týmto 
priznáva právo resp. zabezpečí priznanie práva Banke, že v pripade vzniku poistných udalosti 
zapríčinených požiarom na Bytovom dome resp. iným poškodenim alebo zničením, bude Banke na jej 
požiadanie vyplatená poistná suma, a Io najviac do výšky Pohľadávky Banky, ktorá vznikla v súvislosti 
s poskytnutím Úveru. Uvedená vinkulácia musí byť pisomne potvrdená prislušnou poisťovňou. 

IV. 
Špecifické podmienky 

1. Dlžnlk podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že a) predložená Zmluva o výkone správy je v súlade s platným 
právnym poriadkom Slovenskej republiky a bl schôdza alebo pisomné hlasovanie vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v Bytovom dome (ďalej pre jedného vlastnika len "Vlastník" a pre viacerých len 
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"Vlastnici") potvrdzujúce podmienky stanovené Bankou prebehlo v súlade s § 14 zákona Č. 182/1993 
o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov v zneni neskoršich zmien a doplnkov. 

2 Dlžník bude počas celého trvania Úverového vzťahu, založeného touto zmluvou, plniť nasledovné 
povinnostL 

a) predkladať správy o hospodárení Bytového domu a analyzu platobnej disciplíny na tlačive Revízia za 
príslušný kalendárny rok k 31.07, nasledujúceho roka; omeškanosť platieb do fondu prevádzky, 
údržby a opráv a úhrad za plnenia môže byť max. 5% z celkového ročného predpisu platieb do 
fondov; Banka je oprávnená vyzvať Dlžníka na predloženie zoznamu neplatičov s vyčislenou sumou 
nedoplatku, túto povinnosť je Dlžník povinny splniť bez zbytočného odkladu po doručení výzvy 
Banky; 

b) neprijať v prospech Bytového domu bez predchádzajúceho pisomného súhlasu Banky ďalší úver ani 
inak dočasne návratne poskytnuté peňažné prostriedky, neprevziať dlh, nepristúpiť k záväzkom, 
prípade neodpustiť dlhy; 

c) zabezpečiť smerovanie všetkych mesačnych platieb do Fondu prevádzky údržby a opráv od 
jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Bytovom dome na Bežný účet / Bežné účty 
dlžnika vedené v Banke, najneskôr do 3 mesiacov od podpisu Zmluvy o úvere; 

d) zabezpečiť, aby Úverová zmluva a súvisiace zmluvy boli podpísané osobami oprávnenymi konať za 
Dlžníka, ktoré neprekročili svoje oprávnenia; 

e) v pripade zmeny Vlastnika v Bytovom dome zabezpečiť, aby novy Vlastnik v Bytovom dome 
poukazoval platby do fondu prevádzky, údržby a opráv takým spôsobom a aspoň v takej výške, 
v akej ich doň poukazoval predchádzajúci Vlastník v Bytovom dome; 

f) na žiadosť Banky predložiť Banke aktuálny zoznam Vlastnikov spolu s vyčíslenou aktuálnou vyškou 
platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorý zohľadňuje každú zmenu Vlastníka v Bytovom 
dome alebo každú zmenu výšky platieb Vlastnikov do fondu prevádzky, údržby a opráv; v prípade 
osobitných príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv spolu so súhlasom nového Vlastnika 
v Bytovom dome s výškou osobitných príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, pokiaľ podľa 
príslušného právneho predpisu takýto súhlas predchádzajúceho Vlastníka v Bytovom dome 
nezaväzuje aj nového Vlastníka v Bytovom dome; túto povinnosť je Dlžník povinný splniť bez 
zbytočného odkladu po doručení výzvy Banky; 

g) na žiadosť Banky predložiť Banke originál aktuálneho listu vlastníctva použiteľného na právne 
úkony, túto povinnosť je Dlžník povinný splniť bez zbytočného odkladu po doručení výzvy Banky; 

h) poskytovať správcovi Bytového domu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy úplnú nevyhnutnú súčinnosť 
pri vykonávaní práva povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy; 

i) meniť ustanovenia schválené na schôdzi alebo v písomnom hlasovani Vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v Bytovom dome uvedené v tejto Úverovej zmluve alebo vyplývajúce z 
dokladu zo schôdze alebo z písomného hlasovania, len s predchádzajúcim súhlasom Banky, najmä 
ustanovenia týkajúce sa tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv; 

j) zabezpečiť tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv tak, aby mesačná platba do fondu prevádzky, 
údržby a opráv pokryla príslušnú splátku Splátkového úveru pripadajúcu na daný kalendárny mesiac 
a súčasne bol aj naďalej tvorený fond prevádzky, údržby a opráv v rozsahu zabezpečujúcom 
prevádzku, údržbu a opravu Bytového domu; 

k) bez zbytočného odkladu písomne informovať Banku o zmenách spôsobu konať a právne sa 
zaväzovať; 

I) bez zbytočného odkladu písomne oznámíť Banke zmenu v osobe správcu Bytového domu; 
m) v prípade zmeny správy Bytového domu uskutočniť spôsobom akceptovateľným pre Banku všetky 

úkony nevyhnutné k tomu, aby po zmene správy Bytového domu došlo k prevzatíu všetkých práv 
a povínností Dlžníka z Úverovej zmluvy( novým správcom alebo spoločenstvom vlastníkov), 
vrátane zabezpečenía Úveru; 

n) až do úplného splatenía Pohľadávky Banky ríadne a včas platíť príslušné poistné alebo zabezpečiť 
riadne a včasné platenie poistného tretími osobami a plniť všetky povinnosti podľa príslušných 
poistných zmlúv, Dlžník preukáže Banke na požiadanie platenie poistného a riadne udržiavanie 
poistenia, Dlžnik ďalej zabezpečí, že poistiteľ bude Banku informovať v prípade neplatenia 
poistného, a túto skutočnosť zdokladuje Banke, Pokiaľ dôjde k omeškaniu s úhradou poistného 
alebo akejkoľvek jeho časti, je Banka oprávnená uhradiť prlslušnú pohľadávku poisťovni 
z ktoréhokoľvek Účtu Dlžníka vedeného pre Dlžníka Bankou; 

o) bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvedel o ktoromkoľvek prípade porušenia, písomne 
oznámiť Banke, že nastal alebo hrozí akýkoľvek prípad porušenia podľa bodov 8,1, až 8.3, 
Úverových podmienok; 

p) písomne informovať Banku o začatí každého konania, ktoré môže vyvolať Podstatný nepriaznivý 
vplyv, alebo hrozí začatie takéhoto konania, 
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"Vlastnici") potvrdzujúce podmienky stanovené Bankou prebehlo v súlade s § 14 zákona č 182/1993 
o vlastnicive bytov a nebytových priestorov v zneni neskorších zmien a doplnkov. 

2. Dlžník bude počas celého trvania Úverového vztahu, založeného touto zmluvou, plniť nasledovné 
povinnosti: 

a) predkladal' správy o hospodáreni Bytového domu a analýzu platobnej disciplíny na tlačive Revízia za 
príslušný kalendarny rok k 31.07. nasledujúceho roka; omeškanosl' platieb do fondu prevadzky, 
údržby a oprav a úhrad za plnenia môže byť max. 5% z celkového ročného predpisu platieb do 
fondov; Banka je oprávnená vyzvať Dlžnika na predloženie zoznamu neplatičov s vyčislenou sumou 
nedoplatku, túto povinnosI' je Dlžnik povinný splnil' bez zbytočného odkladu po doručení výzvy 
Banky; 

b) neprijať v prospech Bytového domu bez predchadzajúceho písomnéhO súhlasu Banky dalsí úver ani 
inak dočasne návratne poskytnuté peňažné prostriedky, neprevziať dlh, nepristúpiť k záväzkom, 
prípade neodpustil' dlhy; 

cl zabezpečiť smerovanie všetkých mesačných platieb da Fondu prevádzky údržby a opráv od 
jednotlivých vlaslnlkov bytov a nebytových priestorov v Bytovom dome na Bežný účeli Bežné účly 
dlžnlka vedené v Banke, najneskôr da 3 mesiacov ad podpisu Zmluvy o úvere, 

dl zabezpečiť, aby Úverová zmluva a súvisiace zmluvy boli podpísané osobamí opravnenými konal' za 
Dlžníka, ktaré neprekročili svoje oprávnenia; 

e) v pripade zmeny Vlastnika v Bytovom dome zabezpečiť, aby nový Vlastník v Bytovom dome 
poukazoval platby da fondu prevádzky, údržby a opráv takým spôsobom a aspoň v takej výške, 
v akej ich daň poukazoval predchádzaj úei Vlaslnik v Bytovom dome; 

fl na žiadosť Banky predložiť Banke aktuálny zoznam Vlastníkov spolu s vyčíslenou aktuálnou výškou 
platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv, ktory zohľadňuje každú zmenu Vlastníka v Bytovom 
dome alebo každú zmenu vyšky platieb Vtastníkov do fondu prevádzky, údržby a opráv; v prípade 
osobitnych prlspevkov da fondu prevádzky, údržby a opráv spolu sa súhlasom nového Vlastníka 
v Bytovom dome s výškou osobitných príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, pokiaľ padľa 
príslušného právneho predpisu takýto súhlas predchádzajúceho Vlastnika v Bytovom dome 
nezaväzuje aj nového Vlastníka v Bytovom dome; túto povinnosť je Dlžnlk povinný splniť bez 
zbytočného odkladu po doručeni vyzvy Banky; 

g) na žiadosť Banky predložiť Banke originál aktuálneho listu vlastníctva použiteľného na právne 
úkony, túla povinnosť je Dlžník povínný splniť bez zbytočného odkladu po doručeni výzvy Banky; 

h) poskytovať správcovi Bytového domu uvedeného v záhlavi tejto zmluvy úplnú nevyhnutnú súčinnosť 
pri vykonávani práva povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy; 

i) meniť ustanovenia schválené na schôdzi aleba v plsomnom hlasovaní Vlastnikov bytov 
a nebytových priestorov v Bytovom dome uvedené v tejto Úverovej zm luve alebo vyplývajúce z 
dokladu zo schôdze aleba z písomného hlasovania, len s predchadzajúcim súhlasom Banky, najmä 
ustanovenia týkajúce sa tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv; 

j) zabezpečiť tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv tak, aby mesačná platba da fondu prevádzky, 
údržby a opráv pokryla prislušnú splátku Splátkového úveru pripadajúcu na daný kalendárny mesiac 
a súčasne bol aj nadalej tvorený fond prevádzky, údržby a opráv v rozsahu zabezpečujúcom 
prevádzku, údržbu a opravu Bytového damu; 

k) bez zbytočného odkladu písomne informoval' Banku o zmenách spôsobu konať a právne sa 
zaväzovať; 

I) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Banke zmenu v osobe spravcu Bytového domu; 
ml v prípade zmeny správy Bytového domu uskutočniť spôsobom akceptovateľným pre Banku všetky 

úkony nevyhnutné k tomu, aby po zmene správy Bytového damu došlo k prevzatiu všetkých práv 
a povinností Dlžnlka z Úverovej zmluvy( novým správcom alebo spoločenstvam vlastnikov), 
vrátane zabezpečenia Úveru; 

n) až do úplného splatenia Pohl'adávky Banky riadne a včas platiť prislušné poistné alebo zabezpečiť 
riadne a včasné platenie poistného treIImi osobami a plniť všetky povinnosti podľa príslušných 
poistných zmlúv. Dlžník preukaže Banke na požiadanie platenie poistného a riadne udržiavanie 
poístenia, Dlžník ďalej zabezpeči, že poistitef bude Banku informovať v prípade neplatenia 
poistného, a túto skutočnosť zdokladuje Banke. POkial dôjde k omeškaniu s úhradou poistného 
aleba akejkol'vek jeho časti, je Banka oprávnená uhradiť prlslušnú pohfadávku poisl'ovni 
z ktoréhokoľvek Účtu Dlžnika vedeného pre Dlžníka Bankou; 

a) bez zbytočného odkladu po tam, aka sa dozvedel o ktoromkoľvek prlpade porušenia, písomne 
oznámil' Banke, že nastal aleba hrozí akýkalvek prípad porušenia podfa bodov 8.1. až 8.3. 
Úverových podmienok; 

p) písomne informoval' Banku a začati každého konania, ktaré môže vyvolal' Podstatný nepriaznivý 
vplyv, alebo hrozí začatie takéhoto konanía. 
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4. Neplnenie podmienol, uvedených v tomto članku je Pripadom porušenia podl'a čl. 8. Úverových podmienok. 

V. 
Osobitné ustanovenia 

1. Podmienkou poskytnutia Kontokorentného úveru je splnenie odkladacích podmienok uvedených v članku II., tejto Úverovej zmluvy. Čerpanie Kontokorentného úveru podlíeha súhlasu Banky na zaklade predloženej žiadosti Dlžníka. 

VI. 
Dodatok k Zmluve o bežnom účte 

V zaujme splnenia podmíenok ustanovených v Úverovej zmluve sa Banka a Dlžnik dohodli, že Zmluva o bežnom účte, na základe ktorej Banka zriadila a vedie Dlžnikovi ako Majiteľovi účtu Bežný účet č. 5041038948/0900 sa doplňa nasledovne: 

1. Banka a Majiteľ účtu sa dohodn, že ustanovenia § 709 zakona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zakonnik v znení neskorších predpisov sa nepoužijú v časti, v ktorej je Banka povinná na zaklade písomného Platobného prikazu, na základe iného Prikazu, čí Pokynu realizovať bezhotovostné alebo hotovostné platby z Účtu v mene Majiteľa účtu ním určeným osobam. 
2. Banka a Majitel' účtu sa dohodn, že Banka je opravnena odpísať peňažné prostriedky z Účtu zodpovedajúce: 

a) Pohl'adávke Banky alebo jej časti, ktorá vznikla alebo vznikne z Úverovej zmluvy v znení jej neskorších dodatkov, na splatenie Úveru poskytnutého Bankou Majiteľovi účtu Úverovou zmluvou, 
b) Pohľadavke Banky, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s odstúpením alebo vypovedaním Úverovej zmluvy, 
c) Pohl'adavke Banky, ktora vznikne v dôsledku alebo v súvislosti so zanikom Úverovej zmluvy iným spôsobom ako splnením, odstúpením alebo vypovedaním, 
d) Pohľadávke Banky na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktora vznikne, resp. vznikla v dôsledku plnenia Banky Majiteľovi účtu bez pravneho dôvodu, plnením z neplatného pravneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, 
e) Pohľadávke Banky, ktorá vznikne na za klade zmeny pravneho vzťahu založeného Úverovou zmluvou, (t.j. pohľadávka, vyplývajúca z akejkoľvek zmeny Úverovej zmluvy, napr. zo zmeny výšky poskytnutých peňažných prostriedkov a pod.), alebo nahradenim zaväzku vyplývajúceho z Úverovej zmluvy novým záväzkom, tj. v pripade privatívnej novacie pravneho vzťahu, založeného Úverovou zmluvou. 

3. Úkony podl'a bodu 2. tohto článku zmluvy je Banka oprávnená vykonať aj bez predloženia prevodného príkazu Majiteľom účtu v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2, písm. c) zákona Č. 492/2009 Z.z. o platobných službách o zmene a doplnení níektorých zákonov v znení neskorších predpísov, k čomu Majíteľ účtu týmto dáva Banke svoj neodvolatel'ný súhlas. 
4. Banka a Majíteľ účtu sa dohodli, že Majiteľ účtu nie je oprávnený vypovedať zmluvný vzťah založený touto zmluvou počas platnosti Úverovej zmluvy. 
5. Banka a Majitel' účtu sa dohodli, že účinnosť bodov 1.- 4. tohto članku zmluvy zaniká v deň nasledujúci po dní zániku Pohl'adavky Banky. 

VII. 
Záverečné ustanovenia Úverovej zmluvy a Dodatku 

1. Dlžník súhlasí so sprístupnením a poskytnutim všetkých údajov o všetkých úveroch a bankových zárukách poskytnutých Dlžníkovi, údajov o Pohľadávkach a údajov o Zabezpečeniach, ktoré má voči nemu Banka z poskytnutých úverov a bankových záruk, údajov o splácaní svojich záväzkov z poskytnutých úverov a bankových záruk, údajov o Zabezpečeniach, ktoré Dlžník poskytuje za splácanie úverov a bankových záruk a údajov o svojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania záväzkov Dlžníka, a to vratane údajov získaných Bankou v priebehu rokovania o uzavretí týchto Bankových obchodov, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva v rozsahu stanovenom Zákonom o bankách 
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4 Neplnenie podmienol\ uvedených v tomto článku je Prípadom porušenia podra čl. 8. Úverových 
podmienok 

V. 
Osobitné ustanovenia 

1. Podmienkou poskytnutia Kontokorentného úveru je splnenie odkladacich podmienok uvedených 
v článku II.. tejto Úverovej zmluvy. Čerpanie Kontokorentného úveru podlieha súhlasu Banky na 
základe predloženej žiadosti Dlžníka. 

VI. 
Dodatok k Zmluve o bežnom účte 

V záujme splnenia podmienok ustanovených v Úverovej zmluve sa Banka a Dlžnik dohodli. že Zmluva 
o bežnom účte, na základe ktorej Banka zriadila a vedie Dlžnikovi ako Majiteľovi účtu Bežný účel č. 

504103894810900 sa doplňa nasledovne: 

1. Banka a Majitel' účlu sa dohodli, že ustanovenia § 709 zákona Č. 51311991 Zb. Obchodný zákonnik 
v zneni neskoršich predpisov sa nepoužijú v častí, v ktorej Je Banka povinna na základe písomného 
Platobného prikazu. na základe iného Prikazu, či Pokynu realizovať bezhotovostné alebo hotovostné 
platby z Účtu v mene Majiteľa účtu nim určeným osobam. 

2. Banka a Majiteľ účtu sa dohodli, že Banka je oprávnené odpísať peňažné prostriedky z Účtu 
zodpovedajúce: 
a) Pohľadávke Banky alebo jej časti, ktorá vznikla alebo vznikne z Úverovej zmluvy v zneni jej 

neskorších dodatkov, na splatenie Úveru poskytnutého Bankou Majiteľovi účtu Úverovou 
zmluvou, 

b) Pohľadávke Banky, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s odstúpením alebo 
vypovedaním Úverovej zmluvy, 

c) Pohľadévke Banky, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti so zánikom Úverovej zmluvy 
iným spôsobom ako splnením, odstúpením alebo vypovedaním, 

d) POhľadévke Banky na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikne, resp. vznikla v 
dôsledku plnenia Banky Majiteľovi účtu bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho 
úkonu alebo ptnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, 

e) Pohľadévke Banky, ktorá vznikne na základe zmeny právneho vzfahu zatoženého Úverovou 
zmluvou, (t.j. pohľadávka, vyplývajúca z akejkoľvek zmeny Úverovej zmluvy, napr. zo zmeny 
výšky poskytnutých peňažných prostriedkov a pod.), alebo nahradením záväzku vyplývajúceho z 
Úverovej zmluvy novým záväzkom, t.j. v prípade privatívnej novácie právneho vzťahu, 
založeného Úverovou zmluvou. 

3. Úkony podľa bodu 2. tohto článku zmluvy je Banka oprávnená vykonať aj bez predloženia 
prevodného príkazu Majiteľom účtu v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2, pism. c) zákona č. 49212009 
Z,z. o ptatobných službach o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpísov, 
k čomu Majíteľ účtu týmto dáva Banke svoj neodvolateľný súhlas. 

4, Banka a Majiteľ účtu sa dohodli, že Majiteľ účtu nie je oprávnený vypovedať zmluvný vzťah založený 
touto zmtuvou počas platností Úverovej zmluvy. 

5. Banka a Majitel' účlu sa dohodli, že účinnost' bodov 1.- 4. tohto článku zmluvy zaniká v deň 
nasledujúci po dni zéniku Pohl'adavky Banky. 

VII, 
Záverečné ustanovenia Úverovej zmluvy a Dodatku 

1, Dlžnik súhlasi so sprístupnením a poskytnutím všetkých údajov o všetkých úveroch a bankových 
zárukách poskytnutých Dlžníkovi, údajov o Pohľadávkach a údajov o Zabezpečení ach, ktoré má voči 
nemu Banka z poskytnutých úverov a bankových záruk, údajov o splácaní svojich záväzkov z 
poskylnutých úverov a bankových zéruk, údajov o Zabezpečeniach, ktoré Dlžník poskytuje za splácanie 
úverov a bankových záruk a údajov o svojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania záväzkov 
Dlžnika, a to vralane údajov ziskaných Bankou v priebehu rokovania o uzavretí lýchlo Bankových 
obchodov, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva v rozsahu stanovenom Zákonom o bankách 

6/13 



a ochrane osobných údajov podľa osobitného predpisu, pričom zoznam osobných údajov, účel ich 
spracúvania, podmienky získavania a okruh dotknutých osôb stanovuje Zákon o bankách, a to: podniku 
pomocných bankových služieb, ktorý je prevádzkovateľom spoločného registra bankových informácií 
podl'a Zákona o bankach, subjektom povereným spracúvaním údajov v spoločnom registri bankových 
informácii za podmienok ustanovených osobitným zákonom, Národnej banke Slovenska ako aj bankám 
a pobočkám zahraničných bánk v zmysle Zákona o bankách. 

2. Dlžník podpisom tejto Úverovej zmluvy udeľuje prevádzkovaterovi Spoločného registra bankových 
informácií (SRBI) spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, 
súhlas, aby prostredníctvom prevádzkovatera Nebankového regístra klíentských informácií (NRKI). Non
Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, 
poskytol oprávneným uživatel'om NRKI údaje o úveroch a bankových zárukách, ktoré boli Dlžníkovi 
poskytnuté Bankou, údaje o Pohľadávkach a údaje o Zabezpečeniach, ktoré má Banka voči Dlžnikovi z 
poskytnutých úverov a bankových záruk, údaje o splácani záväzkov z poskytnutých úverov a 
bankových záruk Dlžnika, údaje o Zabezpečeniach, ktoré Dlžnik poskytuje za splácanie úverov a 
bankových záruk a údaje o bonite a dôveryhodnosti Dlžnika z hradiska splácania, a to vrátane údajov 
ziskaných Bankou v priebehu rokovania o uzatvoreni týchto Bankových obchodov, ktoré sú predmetom 
bankového tajomstva v zmysle Zákona o bankách alebo predmetom ochrany v zmysle zákona č. 

428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej "Zákon o ochrane osobných údajov"). Účelom tohto 
poskytnutia osobných údajov je výmena informácií medzi uživateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky 
zahraničných bánk a uživateľmi NRKI ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty, o bonite, platobnej 
disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov SRBI a klientov užívateľov NRKI, pre účely pripravy, 
uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov 
uživateľov SRBI a uživatel'ov NRKI, ako aj za účelom predchádzania úverových podvodov. Zároveň 
týmto Dlžnik udel'uje súhlas, aby za rovnakých podmienok boli Banke poskytnuté údaje z informačného 
systému NRKI o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti Dlžnlka , na účely pripravy, uzatvárania, 
vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany Banky, ako aj prevencie úverových 
podvodov. Dlžník uderuje tento súhlas na dobu trvania zmluvy a na dobu 5 rokov od zániku záväzkov 
Dlžnika vyplývajúcich z Úverovej zmluvy. Tento súhlas je možné odvolať pisomne za podmienky, že v 
lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže spracúvanie osobných údajov v rozpore so 
Zákonom o ochrane osobných údajov a týmto udeleným súhlasom, a tým porušovanie práva právom 
chránených záujmov Dlžníka ako dôsledku takéhoto spracúvania. Lehotu, na ktorú je súhlas udelený 
nemožno dodatočne skrátiť. Dlžník si je vedomý práv dotknutých osôb, ktoré sú upravené v § 20 - 22 
Zákona o ochrane osobných údajov. 

3. Dlžnik vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Úverovej zmluvy, ktorými sú VOP, Úverové 
podmienky, Sadzobnik a podmienky určené Zverejnenim, za ktorých sa Bankový produkt v zmysle 
Úverovej zmluvy poskytuje, súhlasi s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. Pre účely Úverovej zmluvy sa 
VOP rozumejú Všeobecné obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 1.8.2002 a 
Úverovými podmienkami Obchodné podmienky Banky pre poskytovanie Úverov a Povolených 
prečerpaní Privátnym klientom a MIKRO podnikateľom účinné od 1.7.2007. Dlžník ďalej vyhlasuje, že 
bol Bankou informovaný o skutočnostiach podľa § 37 ods. 2 Zákona o bankách. 

4. Kontaktné údaje: 
Banka Dlžnik 

Korešpondenčná Slovenská sporiteľňa, a. s. Vlastníci bytov a nebytových priestorov 
adresa: Tomášikova 48 bytového domu súpisné Č. 978 

832 37 Bratislava 1. mája 42, 44, 953 01 Zlaté Moravce 
Oblasť Zlaté Moravce zastúpení: 
nám. A. Hlinku 9 SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik, 
953 38 Zlaté Moravce prispevková organizácia 

Radlinského 14, 95301 Zlaté Moravce 
E-mailová adresa: volsikova.alena@slsP.sk sluzbyt@centrum.sk 
Telefónne číslo: +421 376 540 905 +421 376 422 200 

+421 910685332 
Faxové čislo: --- ---
Kontaktná osoba: Volšiková Alena, Ing. Kordošová Jarmila 
- . , -5. Vsetky pravne vztahy vyslovene neupravene v UveroveJ zmluve sa budu nadlt pnslusnyml 

ustanoveniami Úverových podmienok, VOP, Obchodným zákonnikom a ostatnými právnymi predpismi, 
a to v tomto poradi. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy sa budú, podra § 262 Obchodného 
zákonnika, spravovať podľa prislušných ustanoveni Obchodného zákonnika. 
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a ochrane osobných údajov podra osobitného predpisu, pričom zoznam osobných údajov, účel ich 
spracúvania, podmienky získavania a okruh dotknutých osôb stanovuje Zákon o bankách, a to: podniku 
pomocných bankových služieb, ktorý je prevádzkovateľom spoločného registra bankových informácií 
podla Zákona o bankách, subjektom povereným spracúvaním údajov v spoločnom registri bankových 
informácií Za podmienok ustanovených osobitným zákonom, Národnej banke Slovenska ako aj bankám 
a pobočkám zahraníčných bánk v zmysle Zákona o bankách, 

2, Dlžník podpisom tejto Úverovej zmluvy udefuje prevádzkovatel'oví Spoločného registra bankových 
informácií (SRBI) spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s,r,o" so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, 
súhlas, aby prostrednictvom prevádzkovate!'a Nebankového registra klientských informácií (NRKI), Non
Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sldlom Cintorinska 21, Bratíslava, 
poskytol oprávneným užívateľom NRKI údaje o úveroch a bankových zárukách, ktoré boli Dlžníkovi 
poskytnuté Bankou, údaje o Pohľadávkach a údaje o Zabezpečeniach, ktoré má Banka vočí Dlžnikoví z 
poskytnutých úverov a bankových záruk, údaje o splácaní záväzkov z poskytnutých úverov a 
bankových záruk Dlžníka, údaje o Zabezpečeniach, ktoré Dlžník poskytuje za splácanie úverov a 
bankových záruk a údaje o bonite a dôveryhodnosti Dlžnlka z hľadiska splácania, a to vrátane údajov 
získaných Bankou v priebehu rokovanía o uzatvorení týchto Bankových obchodov, ktoré sú predmetom 
bankového tajomstva v zmysle Zákona o bankách alebo predmetom ochrany v zmysle zákona č. 

428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej "Zákon o ochrane osobných údajov"). Účelom tohto 
poskytnutia osobných údajov je výmena Informácií medzi užlvateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky 
zahraničných bánk a užívateľmi NRKI ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty, o bonite, platobnej 
disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov SRBI a klientov uživateľov NRKI, pre účely prípravy, 
uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov 
uživateľov SRBI a uživateľov NRKI, ako aj za účelom predchádzania úverových podvodov, Zároveň 
týmlo Dlžnik udeľuje súhlas, aby za rovnakých podmienok boli Banke poskytnuté údaje z informačného 
systému NRKI O bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti Dtžníka , na účely prípravy, uzatvärania, 
vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany Banky, ako aj prevencie úverových 
pOdvodov. Dlžník udeľuje tento súhlas na dobu trvania zmluvy a na dobu 5 rokov od zániku záväzkov 
Dlžníka vyplývajúcich z Úverovej zmluvy. Tento súhlas je možné odvolať pisomne za podmienky, že v 
lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže spracúvanie osobných údajov v rozpore so 
Zakonom o ochrane osobných údajov a týmto udeleným súhlasom, a tým porušovanie práva právom 
chránených záujmov Dlžníka ako dôsledku takéhoto spracúvania. Lehotu, na ktorú je súhlas udelený 
nemožno dodatočne skrati!'. Dtžnik si je vedomý práv dotknutých osôb, ktoré sú upravené v § 20 - 22 
Zákona o ochrane osobných údajov. 

3. Dtžnlk vyhlasuje, že sa oboznámit so súčasťami Úverovej zmluvy, ktorými sú VOP, Úverové 
podmienky, Sadzobnik a podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt v zmysle 
Úverovej zmluvy poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiaval'. Pre účely Úverovej zmluvy sa 
VOP rozumejú Všeobecné obchodné podmienky vydané Bankou s účinnostou od 1.8.2002 a 
Úverovými podmienkami Obchodné podmienky Banky pre poskytovanie Úverov a Povolených 
prečerpani Privátnym klientom a MtKRO pOdnikateľom účinné od 1.7,2007. Dlžník ďalej vyhlasuje, že 
bol Bankou informovaný o skutočnostiach podľa § 37 ods. 2 Zákona o bankách. 

4. K kt'· d onta ne u aje: 
• Banka Dlžník 

Korešpondenčná I Stovenská sporiteľňa, a. s. Vlastnlei bytov a nebytových priestorov 
, adresa: : Tomášikova 48 bytového domu súpisné č. 978 

• 832 37 Bratislava 1 mája 42, 44, 95301 Zlaté Moravce 
: Oblasť Zlaté Moravce zastúpeni: 

nám. A. Hlinku 9 SLULBYT Zlaté Moravce, mestský podnik, 
953 38 Zlaté Moravce prispevková organizácia 

Radlinského 14, 95301 Zlaté Moravce 
E-mailová adresa: volsikova.alena@slsp.sk , sluzbvt@centrum.sk 
Telefônne 61s10: +421 376 540 905 : +421 376422200 

+421 910685332 
~ové člslo: .... -- ---

Kontaktná osoba: Volšlková Atena, Ing. Kardošová Jarmila 
- " -5. Vsetky pravne vztahy vyslovene neupravene v Uverovej zmluve sa budu nad It pnslusnyml 

ustanoveniami Úverových podmienok, VOP, Obchodným zakonnikom a ostatnými právnymi predpismi, 
a to v tomto poradI. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Ich vzájomné právne vzťahy sa budú, podla § 262 Obchodného 
zákonnika, spravoval' podľa príslušných ustanoveni Obchodného zakonnika. 
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7. Zmluvy obsiahnuté v tejto listine nadobúdajú platnosf a účinnost dňom ich podpisania obidvomi 
zmluvnými stranamL 

8. Poplatky uvedené v článku I. "Základné podmienky" Úverovej zmluvy sú platné ku dňu uzatvorenia 
Úverovej zmluvy, pričom akákol'vek ich zmena sa riadi Úverovou zmluvou, Úverovými podmienkami a 
VOP. 

9. Akýkol'vek spor, ktorý vznikol na základe Úverovej zmluvy alebo v súvislosti s ňou má Banka záujem 
riešiť prednostne mimosúdnou dohodou, až následne pristúpi v súlade s VOP k riešeniu sporov pred 
Rozhodcovským súdom alebo všeobecným súdom. 

10. Pohľadávka Banky zaniká až jej úplným splatenim. 
11. Kontrolným orgánom Banky vo vzťahu k dodržiavaniu zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebitel'ských 

úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebitel'ov a o zmene a doplneni niektorých zákonov je 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 
Bratislava. 

12. Úverová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to až do úplného vysporiadania všetkých vzťahov, ktoré 
vznikli na základe alebo v súvislosti s Úverom. 

13. Ak je Dlžnik povinnou osobou v zmysle zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informáciám 
a zmluvy obsiahnuté v tejto listine sú povinne zverejňovanými zmluvami v zmysle tohto zákona, zmluvy 
obsiahnuté v tejto listine nadobúdajú platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 15. 
deň nasledujúci po dni doručenia pisomného vyhlásenia Dlžníka Banke o zverejneni zmlúv obsiahnutých 
v tejto listine v platnom zneni s ich súčasťami v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky, alebo na webovom sidle Dlžnika, alebo v Obchodnom vestniku, v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonnika. V pripade, že Dlžnik zverejňuje zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky, pisomné vyhlásenie Dlžnika podľa predchádzajúcej vety môže byť 
nahradené pisomným vyhlásením Centrálneho registra zmlúv o zverejneni zmlúv obsiahnutých v tejto 
listine. Banka a Dlžník sa dohodli, že Dlžnik zverejni zmluvy obsiahnuté v tejto listine a všetky ich súčasti 
a doruči Banke pisomné vyhlásenie o zverejneni zmlúv obsiahnutých v tejto listine v lehote 15 dni odo dňa 
podpisu zmlúv obsiahnutých v tejto listine zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré 
mu poskytlo Bankový produkt alebo službu na základe Úverovej zmluvy. V prípade, ak Dlžník nedoruči 
pisomné vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak zmluvy obsiahnuté v tejto listine nezverejni, 
zmluvy obsiahnuté v tejto listine nenadobudnú účinnosť a zmluvné strany nie sú zmluvami obsiahnutými 
v tejto listine viazané. V prípade, ak Dlžník nezverejní zmluvy obsiahnuté v tejto listine v lehote troch 
mesiacov odo dňa platnosti zmlúv obsiahnutých v tejto listine plati, že zmluvy obsiahnuté v tejto listine sa 
zrušujú od počiatku. 

Príloha Č. 1 Podpisový vzor 

Zlaté Moravce dňa 17.04.2013 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

u~f 
... \{ 

Michn vá Alena, Ing. 
riadit I' oblastí 

/~,/ 
I ,: 

................................. /Á;/ 
Volšiková Alena, Ing. / 
micros špecialista 

Zlaté Moravce dňa 17.04.2013 

Dlžník 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov 
bytového domu súpisné Č. 978 

V zastúpeni správcu Bytového domu 

8/13 

7 Zmluvy obsiahnuté v tejto listine nadobúdajú platnost' a účinnos! dňom ich podpísania obidvomi 
zmluvnými stranamI. 

8 Poplatky uvedené v článku I. "Zékladné podmienky" Úverovej zmluvy sú platné ku diiu uzatvorenia 
Úverovej zmluvy, pričom akákoľvek ich zmena sa riadi Úverovou zmluvou, Úverovými podmienkami a 
VOP. 

9 Akýkoľvek spor, ktorý vznikol na základe Úverovej zmluvy alebo v súvislosti s ňou má Banka zéujem 
riešiť prednostne mimosúdnou dohodou, až následne pristúpi v súlade s VOP k riešeniu sporov pred 
Rozhodcovským súdom alebo všeobecným súdom. 

10. Pohľadávka Banky zaniká až jej úplným splatenim, 
11, Kontrolným orgánom Banky vo vzťahu k dodržiavaniu zákona Č 129/2010 Z,z, o spolrebitel'ských 

úveroch a o iných úveroch a pôžiČkách pre spotrebitefov a o zmene a doplneni niektorých zákonov je 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 
Bratis lava, 

12, Úverová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to až do úplného vysporiadania všetkých vzťahov, ktoré 
vzniKli na základe alebo v súvislosti s Úverom, 

13, Ak je Dlžník povínnou osobou v zmysle zákona č' 211/2000 Z.z, o slobodnom pristupe k informáciám 
a zmluvy obsiahnuté v tejto listine sú povinne zverejňovanými zmluvami v zmysle tohto zákona, zmluvy 
obsiahnuté v tejlo lisli ne nadobúdajú plalnost' dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnos!' 15, 
deň nasledujúci po dni doručenia písomného vyhlésenia DlžnlKa Banke o zverejnenI zmlúv obsiahnutých 
v tejto lisline v platnom znení s Ich súčasťami v Centréinom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky, alebo na webovom sídle Dlžníka, alebo v Obchodnom vestníku, v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka, V prípade, že Dlžnik zverejňuje zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky, písomné vyhlásenie Dlžníka podla predchádzajúcej vety môže byt' 
nahradené písomným vyhlásením Centrálneho registra zmlúv o zverejnení zmlúv obsiahnutých v tejto 
lisline, Banka a Dlžnik sa dohodli, že Dlžnik zverejní zmluvy obsiahnuté v tejto listine a všetky ich súčasti 
a doruči BanKe pisomné vyhlásenie o zverejnení zmlúv obsiahnutých v tejto listine v lehote 15 dni odo dňa 
podpisu zmlúv Obsiahnutých v tejto Hstlne zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré 
mu poskytlo BanKOVý produkt alebo službu na základe Úverovej zmluvy, V prípade, ak Dlžník nedoručí 
písomné vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak zmluvy obsiahnuté v tejto listine nezverejní, 
zmluvy obsiahnuté v tejto listine nenadobudnú ÚČinnost' a zmluvné strany nie sú zmluvami obsiahnutými 
v tejto listine viazané, V pr[pade, ak DlžníK nezverejní zmluvy obsiahnuté v tejto listine v lehote troch 
mesiacov odo dňa platnosti zmlúv obsiahnutých v tejto listine plati, že zmluvy obsiahnuté v lejto listine sa 
zrušuj" od počiatku, 

Príloha Č. 1 Podpisový vzor 

Zlaté Moravce dňa 17.04.2013 

Slovenská sporiteľňa, a,s, 

(hu~f 
, ..... L'jl"\L,,.,. 

Michn,bvá Alena, Ing, 
riaditElf oblasti 

0(
/ / .:{ 

/ .. ', 1 "",'" '''" ,"'" "," ""T . ",'0, 
Volšíkové Alena, Ing, / 
mieros špecialista 

Zlaté Moravce dňa 17,04,2013 

Dlžnik 

Vlastnici bytov a nebytových priestorov 
bytového domu súpisné Č. 976 

V zastúpení správcu Bytového domu 
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Správca Bytového domu SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik, príspevková organizácia, sidlo 
Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 18047343 svojim podpisom vyhlasuje, že predložená 
zmluva o výkone správy Bytového domu je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, 

Zlaté Moravce dňa 17,04,2013 

Správca Bytového domu 
SLUŽBYT Ztaté Moravce, mestský podnik, príspevková organizácia 

Sendlai Pet 
riaditel' 
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Správca Bytového domu SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik, prispevl'ová organizácia, sidlo 
Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 18047343 svojim podpisom vyhlasuje. že predložena 
zmluva o výkone správy Bytového domu je v súlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Zlaté Moravce dna 17.04.2013 

Správca Bytového domu 
SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik, príspevková organizácia 

......................• 4\H'H" 
Sendlai Pelp-*l11mt 
riaditel 
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ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O ÚVERE 

Prevzal klient: Sendlai Peter. Mgr. 

Dátum: 17.04.2013 Podpis klienta: 

1. Totožnosť a kontaktné udaje veritel'a 
Verite!' Slovenská sporiteľňa, a.s. 

l Tomášikova 48 
Adresa 832 37 Bratislava 

ICO: 00151653 

Telefónne číslo Sporotel: 0850 111 888 alebo 
0910111888, 
zo zahraničia: OO 421 2 582 68 111 alebo 
OO 421 910 111 888 

E-mailová adresa info@slsp.sk 

Webové sídlo 
www.slsp.sk 

2. Opis hlavných vlastností Splátkového úveru 
Druh Splátkového úveru Úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov 

Celková výška Splátkového úveru 85000,00 EUR, slovom: Osemdesiatpärtisíc eur 
(Maximálna výška alebo celková čiastka, ktorá 
bola dohodnutá Úverovej zmluve) 
Podmienky, ktoré upravujú čerpanie peňažných bezhotovostne, po splnení podmienok 
prostriedkov 
(Akým spôsobom a kedy Klient dostane peniazet 

stanovených Bankou 

Doba trvania Uverovej zmluvy Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 
Úverového vzťahu, až do vysporiadania všetkých 
záväzkov, kloré vzniklí na základe alebo 
v súvislosti s úverom 

Splátky a prípadne poradie, v ktorom sa budú Výška splátky istiny: 354,17 EUR 
splátky poukazovať Splatnos!' prvej splátky istiny: 20.05.2013 

Periodicita a splatnos!' splátky istiny: mesačne, k 
20. dňu v kalendárnom mesiaci 
Počet splátok: 240 

Konečná splatnos!' Splátkového úveru: 
20.04.2033 
Splatnos!' úrokov mesačne, v posledný deň 
kalendárneho mesiaca, 

Spôsob splácania: inkasným spôsobom 
z Inkasného účtu 

Celková čiastka, ktorú bude Klient musie!' 112137,84 EUR 
zaplati!'(Výška požičanej istiny plus úroky a 
pripadné náklady spojené so Splátkovým 
úverom) 
Vyžadované záruky Vinkulácia poistného plnenia z poistenia 
(Opis záruky, ktorú bude musie!' Klient poskytnúť Bytového domu 
v súvislosti s Úverovou zmluvou) -
3. Náklady spojené so Splátkovým úverom 
Úroková sadzba Splátkového úveru alebo ak ide Premenná, Referenčná sadzba 1 M EURIBOR 
o rôzne úrokové sadzby Splátkového úveru, + úroková marža 2,80 % p. a. 
ktoré sa vzťahujú na Úverovú zmluvu Referenčná úroková sadzba sa mení po uplynutí 

príslušného obdobia, počas ktorého je vzhl'adom 
na typ úrokovej sadzby úroková sadzba 
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ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O ÚVERE 

Prevzal klient: Sendlai Peter, Mgr, 

Dátum: 17,04,2013 PodpiS klienla:, 

1, Totožnosť a kontaktné úda'e veritel'a 

... ~. 
Veriteľ , Slovenská sporiteľňa, a,s, 

i Tomášikova 48 
Adresa 

IČO 00151653 
."1832 37 Bratislava 

I--cT:;;e'"'l""'ef"6""'n""'ne-:-7č"'ís"lo------------i Sporote!: 0850 111 888 alebo 
0910111 888, 

, zo zahraničia: OO 421 2 582 68 111 alebo 
• OO 421 910 111 888 

i E-mailováadresalinfo@slsp.sk 
I ....... -;--;-;--------------1 
i Webové sídlo , www.sls.sk 

2 Opish~l-av-n-y··c'"'h-v~la-57tn-o-s~tTí~S-p~lá~t~ko-v-é~h~o~ú-v-e-ru~~~~~~-----------------------~ 
i Druh Splátkového úveru Úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov 

Celková výška Splátkového úveru 85000,00 EUR, slovom: Osemdesiatpäťtisic eur 
i 

(Maximálna výška alebo celková čiastka, ktorá 
bola dohodnuta Úverovei zmluve) 

"Podmienky, ktoré upravujú čerpanie peňažných bezhotovostne, po splnení podmienok 
prostriedkov stanovených Bankou 
(Ak";m spôsobom a kedy Klient dostane peniaze) 
Doba trvania Dverovej zmluvy , Zmluva sa uzatvara na dobu určitú, a to na dobu 

Úverového vzt'ahu, až do vysporiadania všetkých 
záväzkov, ktoré vznikli na základe alebo 
v súvislosti s úverom 

• Spliltky"'a-p-r;-ip-a-;d-ne-po-r-a-;d'"'ie-, v-'-kt""o-ro-m-s-a"7b-u'7du-'" -+'!-;V~ýška splátky istiny: 354,17 EUR 
I, spiatky poukazova\' Splatnost' prvej splátky istiny: 20.05.2013 

Periodicita a splatnosť splátky istiny: mesačne, k 
20 dňu v kalendárnom mesiaci 
Počel splalok: 240 , 
Konečná splatnosf Splátkového úveru: 
20.04.2033 
Splatnos!' úrokov mesačne, v posledný deň 
kalendárneho mesiaca, 

SpÔSOb splácania: inkasn9m spôsobom 
z Inkasného účtu 

Celková čiastka, ktorú bude Klient musie!' 112137,84 EUR 
, zaplalit'(Výška požíčanej istiny plus úroky a 
, pripadné náklady spojené so Splálkovým 
• úverom) 
i Vyžadované záruky VinkUlácia poistného plnenia z poistenia 
! (Opis záruky, ktorú bude musie\' Klient poskytnúť Bytového domu 
: v súvislosti s Úverovou zmluvou) -

3. Náklady spojené so Splátkovým úverom 
I Uroková sadzba Splátkového úveru alebo ak ide I Premenná, Referenčná sadzba 1 MEURIBOR 

o rôzne úrokové sadzby SplátkovéhO úveru, : + úroková marža 2,80 % p. a. 
, ktoré sa vzťahujú na Úverovú zmluvu 
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-" 
__ ,~ __ " ___ ,, ____ ,.~_.,,_,,~ ___ .Wd,·_.~ •• 

nemenna. Novú výšku Referenčnej úrokov';;----·i. 
sadzby oznam i verite!' klientovi Zverejnením a vo 

í výpise z účtu. 
j 

Ročna percentualna miera nakladov 3,22 % 
(Celkové naklady vyjadrené ako ročné percento z Splatkový úver bol poskytnutý okamžite, v plnej 

I celkovej výšky úveru. 
I Ročna percentualna miera nákladov pomáha 

výške a za predpokladu, že Obdobíe úrokovej 
sadzby začína plynúť dňom uzatvorenia Uverovej 

Klientovi porovnať si rôzne ponuky.) zmluvy a Dlžník bude plniť svoje povinnosti za 
podmienok a v lehotách uvedených v Uverovej 
zmluve, 

Na získanie Splátkového úveru alebo na získanie Nie 
Splátkového úveru za ponúkaných podmienok sa 
musí uzavrieť 
- poistenie na zabezpečenie Splatkového úveru 
alebo 
- ďalšia zmluva o doplnkovej službe 
(Ak naklady spojené s týmito službami nie sú 
verite!'ovi známe, nezahŕňajú sa do ročnej 
percentuálnej miery nákladov) 
Súvisiace náklady 
Akékoľvek iné náklady vyplývajúce z Uverovej Poplatok za správu Uveru: 5,00 EUR mesačne 
zmluvy splatný k ultimu mesiaca 

Spracovateľský poplatok: 0,75 % zo schváleného 
objemu úveru min. však 165 EUR, splatný pri 
uzatvorení Uverovej zmluvy 
Ostatné Poplatky: v zmysle Sadzobníka 

Podmienky, za ktorých sa uvedené náklady Banka je oprávnená Sadzobník meniť z dôvodu 
spojené s Uverovou zmluvou môžu zmeniť zmien v obchodnej politike Banky alebo zmien 

právnych predpisov alebo na základe vývoja na 
bankovom trhu alebo vývoja na peňažnom alebo 
kapitálovom trhu. Zmenu Sadzobníka určí Banka 
Zverejnením, 

Náklady v prípade oneskorených splátok Za chýbajúce splátky sa bude Klientovi účtovať: 
(Chýbajúce splátky môžu mať pre Klienta vážne - úrok z omeškania (5 % p, a,), 
následky, napríklad nútený predaj a môžu sťažiť - poplatok za upomienku 25,- EUR 
získanie úveru) Banka určuje úrokovú sadzbu pre úrok 

z omeškania Zverejnením. 
- - -. -4 lne dolezIte pravne aspekty 

NásledkY nesplácania Splátkového úveru Veriteľ je oprávnený: požadovať Uroky 
z omeškania - od prvého dňa omeškania, 
poplatky za upomienky - po zaslaní upomienky, 
postúpiť poh!'adávky - po 3 omeškaných 
splátkach, uplatniť si nároky v rozhodcovskom 
konaní, alebo súdnom konaní, vymáhať 
pohl'adávky formou exekučného konania - po 3 
omeškaných splátkach, vykonať ďalšie úkony 
smerujúce k dražbe majetku - po 3 omeškaných 
splátkach, zaslať negatívnu informáciu 
do úverového registra - od prvého dňa 
omeškania 

Čas, počas ktorého je verite!' viazaný Tieto informacie sú platné ku dňu prevzatia tohto 
informáciami formulára, 
poskytnutými pred uzavretím Uverovej zmluvy 
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sadzby oznámi veritei klientovi Zverejnenim a vo 
výpise z účtu 

Ročná percentuálna miera nákladov 3,22 % 
(CelkOvé náklady vyjadrené ako ročné percento z Splatkový úver bal poskytnutý okamžite, v plnej 

I celkovej výšky úveru. výške a za predpokladu, že Obdobie úrokovej _ 
I ' , 
< Ročna percentuálna miera nákladov pomáha ; sadzby začina plynúť dňom uzatvorenia Uverovej ; I "" ",~I ",ro,o, I " mm, ",o,k, , , ,m loW , 000' ,," plo' "'" p~I oo~' '" 

i podmienok a v lehotách uvedených v Úverovej 
_~--,_+< zmluve< < 

Na ziskanie Splátkového úveru alebo na ziskanie ' Nie <l 
; Splátkového úveru za ponúkaných podmienok sa II 

' m us! uzavrieť 
- poistenie na zabezpečenie Splátkového úveru 
alebo 
- ďalšia zmluva o doplnkovej službe 
(Ak náklady spojené s týmito službami nie sú 

: veritelovi známe, nezahŕňajú sa do ročnej 
ercentuálne<rniery_nákla<io,.vL) -------t--- ---- -------~-___1 

Súvisiace náklad 
Akékolvek Iné náklady vyplyvajúce z Uverovej 
zmluvy 

Poplatok za správu Úveru: 5,00 EUR mesačne 
splatný k ultimu mesiaca 
Spracovateľský poplatok: 0,75 % zo schváleného 
objemu úveru min< však 165 EUR, splatný pri; 
uzatvorení Úverovej zmluvy 

i < < ___ +Os,tatné Poplatky: v zmysle Sadzobníka 

I 
Podmienky} za ktorých sa uvedené náklady Banka je oprávnená Sadzobník meniť z dôvodu 
spojené s Uverovou zmluvou môžu zmeniť zmien v obchodnej politike Banky alebo zmien 

! ! právnych predpisov alebo na základe vývoja na 
i bankovom trhu alebo vývoja na períaznom alebo 
! kapitálovom trhu. Zmenu Sadzobnika určí Banka 
; Zvere'nením< 

(Chýbajúce splátky môžu mať pre Klienla véžne úrok z omeškania (5 % p. a1 
následky, napriklad nútený predaj a môžu sťaž ir poplatok za upomienku 25,- EUR 
ziskanie úveru) Banka určuje úrokovú sadzbu pre úrok r 

Náklady v prípade oneskorených splátok Za chýbajúce splátky sa bude Klientovi účtovať: 

_~~:c-_~~ ___ --,<z omeškania Zverejnenlm< .. ~ 
,-iJl1é dÔležité práv Ile aspekty 
i 

I Následky nesplácania Splátkového úveru Veriteľ je opravnený: požadovať Úroky 
z omeškania· od prvého dňa omeškania, 
poplatky za upomienky - po zaslani upomienky, 
postúpiť pohľadávky - po 3 omeškaných 

• splatkach, uplatniť si nároky v rozhodcovskom 
: konani, alebo súdnom konani, vymáhať 

pOhla dávky formou exekučného konania - po 3 
omeškaných splátkach, vykonať ďalšie úkony 
smerujúce k dražbe majetku - po 3 omeškaných 
splatkach, zaslať negatfvnu informáciu 

· do úverového registra - od prvého dňa 
• omeškania _ .. ~~~~~~~~~-~~---+~==';;=-~------~--~-i 

i 

I
I Cas, počas ktorého je veriteľ viazaný 

informáciami 
; poskytnutými pred uzavretím Úverovej zmluvy 

Tieto informácie sú platné ku dňu prevzatia tohto 
formulára< 
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