
Zmluva o úvere č. 272/AUOC/14 
(ďalej „Úverová zmluva“) 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  
IČO: 00 151 653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 601/B  
(ďalej „Banka") 
a 
Obchodné meno/názov:    Mesto Zlaté Moravce 
Adresa sídla:   ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
 IČO:   00 308 676 
 
Zastúpená:   primátorom 
Priezvisko, meno, titul:   Lednár Peter Ing., CSc. 
(ďalej „Dlžník“)      

I. 
Základné podmienky 

 
1. Predmetom tejto zmluvy o úvere je poskytnutie Úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve o úvere (ďalej len „Úverová zmluva“). Dlžník je povinný za podmienok 
dohodnutých v Úverovej zmluve poskytnutý Úver splatiť, platiť úroky a Poplatky a plniť ďalšie 
podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve. 

1.1 Základné podmienky Úverového rámca: 

Výška Úverového rámca:  EUR 170 000,- slovom: jednostosedemdesiattisíc EUR 
 

Konečná splatnosť Úverového 
rámca: 

 31.05.2017 

Poplatky: Spracovateľský poplatok: nebude účtovaný;  
Úverová provízia: nebude účtovaná; 
Ostatné Poplatky: v zmysle Sadzobníka  

Účet pre splácanie: 5058109482/0900 

 
1.2. Kontokorentné úvery:  
1.2.1  Základné podmienky Kontokorentného úveru:  

Výška Kontokorentného úveru: 
poskytnutého z nezáväzného 
úverového rámca  

EUR 170 000,- slovom jednostosedemdesiattisíc EUR 
 
Mena, v ktorej možno Kontokorentný úver poskytnúť: 

 EUR  
 
Ak je Kontokorentný úver alebo jeho časť poskytnutá 
v inej mene ako mena EUR, výška Kontokorentného 
úveru sa prepočítava na dennom základe a stanovuje sa 
vo výške ekvivalentu Výšky Kontokorentného úveru 
v mene, v ktorej je vyjadrený, prepočítanej podľa 
aktuálneho kurzového lístka ECB v deň konverzie. Suma 
skutočne poskytnutých peňažných prostriedkov, ktorá 
v danom dni prevyšuje takto stanovenú Výšku 
Kontokorentného úveru  je považovaná za Nepovolené 
prečerpanie. 
 
 

Úroková sadzba (a typ): premenná 
Referenčná sadzba: 1M EURIBOR menený denne    
úroková marža: 1,58% p. a. 

Úroky z omeškania: 5 % p. a. + výška Úrokovej sadzby aktuálna v čase 
omeškania 

Úrokové obdobia:  1 kalendárny mesiac 
  ........ .... 



 

 

Obdobie úrokovej sadzby: 1 deň  

Konečná splatnosť Kontokorentného 
úveru : 

Kontokorentný úver je splatný na požiadanie Banky, a to 
do desať Obchodných dní odo dňa doručenia výzvy na 
zaplatenie Dlžníkovi. 

Účet Dlžníka pre Kontokorentný 
úver: 

5058109482/0900 
 
  

Poskytnutie Kontokorentného úveru: Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník je oprávnený 
požiadať Banku o poskytnutie Kontokorentného úveru 
z nezáväznej časti úverového rámca podaním Platobného 
príkazu z Účtu Dlžníka pre Kontokorentný úver na prevod.  
 
Platobný príkaz je považovaný za žiadosť o poskytnutie 
Kontokorentného úveru z nezáväznej časti úverového 
rámca vtedy, ak v čase posúdenia Žiadosti Bankou, t.j. 
v čase vykonávania Platobného príkazu nie je na Účte 
Dlžníka pre Kontokorentný úver dostatok peňažných 
prostriedkov na jeho vykonanie.  
 
Ak Banka Žiadosť akceptuje, Platobný príkaz vykoná, 
a Dlžníkovi poskytne z nezáväzného úverového rámca 
Kontokorentný úver vo výške, ktorý zodpovedá rozdielu 
sumy, na ktorú bol predložený Platobný príkaz 
a kreditného zostatku na Účte Dlžníka pre Kontokorentný 
úver.  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že podaný Platobný príkaz je 
považovaný za Žiadosť o čerpanie prostriedkov 
z nezáväzného úverového rámca, Dlžník si je vedomý 
skutočnosti, že Banka nie je povinná takýto Platobný 
príkaz vykonať, a z uvedeného dôvodu Banka 
nezodpovedá za škodu, ktorá Dlžníkovi nevykonaním 
takéhoto Platobného príkazu vznikne. 

Spôsob splácania: odpisom peňažných prostriedkov z Účtu Dlžníka pre 
Kontokorentný úver 
 

Účel Kontokorentného úveru:  
 

 prevádzkové potreby Dlžníka, financovanie nesúladu 
medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia 

 financovanie úrokov a Poplatkov z Kontokorentného     
úveru 
 

Poplatky: Spracovateľský poplatok: 0,30% zo schváleného objemu 
Kontokorentného úveru minimálne však 500,-- EUR; 
Ostatné Poplatky:  v zmysle Sadzobníka 
 

2. Ak si zmluvné strany pri Úvere dohodli ako typ Úrokovej sadzby Referenčnú sadzbu, Dlžník súhlasí, že ak 
výška Referenčnej sadzby dosiahne ku Dňu stanovenia zápornú hodnotu, t.j. hodnotu nižšiu ako 0% ročne, 
je Banka oprávnená pre účely stanovenia výslednej Úrokovej sadzby zarátať  hodnotu Referenčnej sadzby 
pre dané Obdobie úrokovej sadzby vo výške 0% ročne. 

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

 
II. 

Osobitné ustanovenia 
1.  Podmienkou poskytnutia Úveru je splnenie nasledovných Odkladacích podmienok Dlžníkom:  

a) Úverová zmluva ako aj zmluvy vzniknuté na jej základe, ktoré bolo treba v zmysle Úverovej zmluvy 
uzavrieť pred čerpaním Úveru sú v zmysle slovenského práva platné a účinné a boli zriadené 
a vznikli všetky Zabezpečenia podľa Úverovej zmluvy; 

b) Predloženie i) písomného potvrdenia Centrálneho registra zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
o zverejnení Úverovej zmluvy a zabezpečovacích zmlúv podľa bodu 1. v čl. III. tejto zmluvy s ich 



 

 

prílohami a súčasťami v prípade, ak Dlžník zverejňuje zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR podľa osobitného predpisu, alebo ii) predloženie písomného vyhlásenia Dlžníka 
o zverejnení Úverovej zmluvy a zabezpečovacích zmlúv podľa bodu 1. v čl. III. tejto zmluvy s ich 
prílohami a súčasťami na webovom sídle Dlžníka, alebo v Obchodnom vestníku; 

c) Predloženie právoplatného rozhodnutia mestského zastupiteľstva ako Dlžníka, ktorým bolo 
schválené prijatie návratného financovania vo výške 170 000,– EUR; 

d) Predloženie právoplatného rozhodnutia mestského zastupiteľstva ako Dlžníka, ktorým bolo 
schválené zabezpečenie pre prijatie návratného financovania vo výške 170 000,– EUR; 

e) Predloženie vyjadrenia  hlavného kontrolóra Dlžníka o plnení pravidiel pre používanie návratných 
zdrojov financovania v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po 
zohľadnení úveru. 

 
2. Dlžník je povinný počas trvania Úverového vzťahu: 

 plniť nasledovné podmienky: 

2.1. Dlžník sa zaväzuje zasielať Banke:  

(i)  účtovné výkazy v elektronickej forme v zmysle opatrenia MFSR, ktorým sa ustanovuje 
rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu  
štvrťročne do 30 dní po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka; 

(ii) predkladať Banke rozpočet a jeho zmeny po ich schválení zastupiteľstva Dlžníka, vrátane 
3-ročného rozpočtu, najneskôr do 30 dní od jeho schválenia v zastupiteľstve Dlžníka; 

2.2. Dlžník sa zaväzuje zasielať Banke účtovné výkazy v elektronickej forme v zmysle opatrenia  
MFSR, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie 
plnenia verejného rozpočtu ročne do 40 dní po ukončení príslušného kalendárneho roka. 
Dlžník sa zaväzuje predkladať Záverečný účet a správu audítora najneskôr do 30 dní od 
jeho schválenia, najneskôr však do 31.7. bežného kalendárneho roka; 

2.3. Dlžník sa zaväzuje predložiť  rozpočet na nasledujúci rok do 31.12. bežného roka 
akceptovateľný pre Banku;                  

2.4. Dlžník sa zaväzuje vyrovnať debetný zostatok Kontokorentného úveru do konca 
rozpočtového roka (31.12.) z príjmov bežného rozpočtu; 

a) vyvinúť maximálne možné úsilie, aby počas trvania právneho vzťahu založeného  Úverovou 
zmluvou sa akékoľvek zmeny vo vlastníckej štruktúre Dlžníka uskutočnili len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase Banky; 

b) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky nedôjde počas trvania právneho vzťahu 
založeného Úverovou zmluvou k zmene vlastníckej štruktúry Dlžníka. 

  
Ak špecifikácia akejkoľvek z podmienok uvedených vyššie vychádza zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov platí, že zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov sa podmienka 
uvedená vyššie mení tak, aby zodpovedala zmenenému zneniu všeobecne záväzného právneho 
predpisu, pričom vecný charakter podmienky uvedenej vyššie zostane zachovaný. 
     
Neplnenie akejkoľvek z podmienok podľa tohto bodu je Prípadom porušenia podľa časti 8. Úverových 
podmienok. 

 
III. 

Zabezpečenie  
1. Pohľadávka Banky bude zabezpečená nasledovným Zabezpečením:  

a) vlastná blankozmenka vystavená Dlžníkom na rad Banky s doložkou „bez protestu“ zo dňa 04.08.2014, 
ktorá bude odovzdaná Banke a ohľadne ktorej bude uzatvorená zmluva o zmenkovom vyplňovacom 
práve. 

 
IV. 

Záverečné ustanovenia 
1. Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Úverovej zmluvy, ktorými sú VOP, Úverové 

podmienky, Sadzobník a podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt v zmysle 
Úverovej zmluvy poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. Pre účely Úverovej zmluvy sa 



 

 

VOP rozumejú Všeobecné obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 01.08.2002 a 
Úverovými podmienkami Obchodné podmienky Banky pre poskytovanie Úverov  firemným klientom a 
verejnému a neziskovému sektoru s účinnosťou od 01.07.2008 s účinnosťou od 01.02.2007. Dlžník 
ďalej vyhlasuje, že bol Bankou informovaný o skutočnostiach podľa § 37 ods. 2 Zákona o bankách. 

2. Kontaktné údaje:  
 

 Banka Dlžník 

Korešpondenčná 
adresa: 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

E-mailová adresa:  slivka.branislav@slsp.sk szobiova@zlatemoravce.eu 

Telefónne číslo: +421 48 4314 441 
+421 910 685 441 

+421 37 6923904 
+421 917983639 

Faxové číslo: +421 48 4141 494 +421 37/6923925 

Kontaktná osoba: Ing. Branislav Slivka Ing. Iveta Szobiova, vedúca 
oddelenia financií a rozpočtu 

3. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Úverovej zmluve sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Úverových podmienok, VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, 
a to v tomto poradí.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy sa budú, podľa § 262 Obchodného 
zákonníka, spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

5. Úverová zmluva nadobúdajú platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
Obchodný deň nasledujúci po dni doručenia písomného vyhlásenia Dlžníka Banke o zverejnení tejto 
Úverovej zmluvy v platnom znení a s jej prílohami a súčasťami v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky, alebo na webovom sídle Dlžníka, alebo v Obchodnom vestníku, 
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Dlžník zverejňuje Úverovú zmluvu v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, písomné vyhlásenie Dlžníka podľa 
predchádzajúcej vety môže byť nahradené písomným vyhlásením Centrálneho registra zmlúv 
o zverejnení Úverovej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník zverejní Úverovú zmluvu a všetky 
jej prílohy a súčasti a doručí Banke písomné vyhlásenie o zverejnení Úverovej zmluvy v lehote troch 
mesiacov  odo dňa podpisu Úverovej zmluvy zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu 
Banky, ktoré mu poskytlo Bankový produkt alebo službu na základe tejto zmluvy. V prípade, ak Dlžník 
nedoručí písomné vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Úverovú zmluva nebude 
zverejnená iným spôsobom, Úverová zmluva nenadobudne účinnosť,  zmluvné strany nie sú Úverovou 
zmluvou viazané a Úverová zmluva sa zrušuje od počiatku. 

6. Táto listina je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Banka a jeden Dlžník. 
 
 

V Banskej Bystrici, dňa 04.08.2014    V Zlatých Moravciach, dňa 04.08.2014  
 
Slovenská sporiteľňa, a.s.      Dlžník 

Mesto Zlaté Moravce 
 
 
 
.............................................       .........................................  
Ing. Eva Petrániová      Ing. Peter Lednár, CSc.  
vedúca odd. Územná a miestna samospráva   primátor 
 
   
    
............................................. 
Branislav Slivka 
Account manager 

    
 

Totožnosť osôb podpisujúcich za Dlžníka overil: 
    
 
........................................................      
Branislav Slivka, Account manager 

 

mailto:szobiova@zlatemoravce.eu

