
Zmluva o úvere Č. 69/AUOC/13 
(ďalej "Úverová zmluva") 

a 
Dodatok k Zmluve o bežnom účte 

(ďalej "Dodatok") 

uzatvorené medzi zmluvnými stranami: 

Slovenská sporitel'ňa, a.s . 
Tomášikova 48, 83237 Bratislava 
IČO : OO 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, 95301 Zlaté Moravce 
IČO : OO 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 pln iť ďalšie 
podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve. 

1 1 Z' kl d ' d' k Ú . h a a ne po mien ty verove o ramca: 
Výška Úverového rámca: EUR 200.000,- slovom : dvestotisíc EUR 

Konečná splatnosť Uverového 31.01.2023 
rámca: 
Poplatky Uverová provízia : nebude účtovaná , 

Inkasný účet 5040644591 /0900 

1 2 .. Z . kl d ' d' k S I ' tk . h . • 1 a a ne po mien ty ,pla ove o uveru c. : 
Výška Splátkového úveru 1: EUR 200.000,- slovom: dvestotisíc EUR 

Uroková sadzba (typ a Obdobie ~premenná 
úrokovej sadzby): Počas Lehoty na (;!osk)1nutie Úveru: 

~Referenčná sadzba: 1 M EURIBOR 
úroková marža: 2,19%p.a. 
Obdobie úrokovej sadzby: 
~ 1 mesiac 
~ kalendárne mesiace 

Po u(;!lynutí Lehoty na (;!osk)1nutie Úveru: 
~ Referenčná sadzba: 1 M EURIBOR 

úroková marža: 2,19%p.a. 
Obdobie úrokovej sadzby: 
~ 1 mesiac 
~ kalendárne mesiace 

Uroky z omeškania: 10 % p.a. + výška Urokovej sadzby aktuálna v čase 



omeškania 
Urokové obdobia : Počas Lehot:t na Qosk:t!nutie Uveru: 

~ 1 mesiac 
~ kalendárne mesiace 

Po uQI:tnutí Lehot:t na Qosk:t!nutie Úveru: 
~ 1 mesiac 
~ kalendárne mesiace 

Učet Dlžníka pre Splátkový úver 1: 5040644591 /0900 

Spôsob poskytnutia Splátkového ~ poukázaním peňažných prostriedkov na Učet Dlžníka, 
úveru 1: v QríQade refundácie Qrostriedkov týkajúcich sa 

Projektu 1 a Projektu 2 pre Splatkový úver 1 vedený v 
Banke 

~ po častiach 

Banka poskytne Dlžníkovi Splátkový úver 1 až po 
predložení dokladu - a to daňového dokladu, faktúr:t, 
nie staršej ako 10 mesiacov QO sQlatnosti , sQolu 
s dokladom o úhrade, výQisom z bežného účtu 

Dlžníka - ktorý potvrdzuje účel čerpania peňažných 
prostriedkov zo Splátkového úveru 1. 

~ poukázaním peňažných prostriedkov na Účet Dlžníka 
pre Splatkový úver 1 vedený v Banke 
~ po častiach 

Banka poskytne Dlžníkovi Splátkový úver: 
a) po predložení daňového dokladu - faktúry, nie 

staršej ako 10 mesiacov QO sQlatnosti, ktorá 
potvrdzuje účel čerpania peňažných prostriedkov 
zo Splátkového úveru 1 a zároveň 

b) po predložení Platobného príkazu na vykonanie 
platby z Účtu Dlžníka pre Splátkový úver 1 
vedený v Banke, ktorou sa napfňa účel čerpania 
Splátkového úveru 1 

Dlžník a Banka sa týmto dohodli , že deň vykonania 
Platobného príkazu určí Banka na základe Žiadosti , a to 
bez zbytočného odkladu potom , ako Dlžník Banke 
preukáže účel čerpania Splátkového úveru 1, vo výške 
Qredloženej faktúr:t sQolu s DPH. Banka nie je povinná 
vykonať Platobný príkaz, ak jej vo vykonaní Platobného 
príkazu bránia všeobecne záväzné právne predpisy 
alebo iné právne skutočnosti. 

Výkon práv k Účtu Dlžníka pre Splátkový úver 1 podľa 
časti IV. tejto listiny bude Banka uplatňovať v čase od 
prijatia Žiadosti do odpísania peňažných prostriedkov 
v zmysle Platobného príkazu z Účtu Dlžníka pre 
Splátkový úver 1 podľa predchádzaj úcej vety. Banka 
nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by Dlžníkovi 
vznikli nevykonaním Platobných príkazov v zmysle tohto 
bodu Úverovej zmluvy. 

Spôsob splácania : inkasným spôsobom z Inkasného účtu 

Periodicita a splatnosť splátok: po častiach , pod ľa splátkového kalendára číslo : 1 
Posledný deň Lehoty na poskytnutie 30.11.2013 
Úveru: 



Konečná splatnosť Uveru: v deň Konečnej splatnosti Uverového rámca 

Učel Uveru: Financovanie a refinancovanie nákladov spojených s: 
a) rekonštrukciou miestnej komunikácie Murgašova ul. , 
ďalej len "Projekt 1"; 
b) rekonštrukciou a modernizáciou škôl a školských 
zariadení v meste Zlaté Moravce, ďalej len "Projekt 2". 

Poplatky: Spracovateľský poplatok: 0,15% zo schváleného objemu 
Splátkového úveru, splatný pred 1. čerpaním ; 

Záväzková provízia: 0,20% p. a. z nevyčerpanej Výšky 
Splátkového úveru, pričom nárok na záväzkovú províziu 
vzniká dňom splnenia odkladacích podmienok uvedených 
v bode 1.1., článku II. ; 
Ostatné Poplatky: v zmysle Sadzobníka 

2. Dlžník súhlasí s tým, aby peňažné prostriedky z Úveru boli Bankou pripísané aj na účet , ktorého 
majiteľom nie je Dlžník, pričom tento účet je uvedený v Základných podmienkach Úverovej zmluvy ako 
Účet Dlžníka alebo v Žiadosti. Zmluvné strany súhlasia , že Úver alebo jeho časť sa považuje za 
poskytnutý dňom poukázania peňažných prostriedkov z Úveru na Účet Dlžníka alebo na účet uvedený 
v Žiadosti. 

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. 

4. V prípade, ak je Úver alebo akákoľvek jeho časť poskytnutá v inej mene ako v mene EUR, Banka 
prepoč ítava výšku poskytnutého Úveru podľa aktuálneho kurzového lístka Národnej banky Slovenska 
platného v deň realizácie konverzie. Banka poskytne ďalší Úver maximálne do výšky disponibilného 
zostatku Úverového rámca. 

II. 
Osobitné ustanovenia 

1. Podmienkou poskytnutia Úveru je splnenie nasledovných Odkladacích podmienok Dlžníkom: 
1. 1. pre čerpanie Úveru: 

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 ; 

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 podra bodu 1. v čl. III. tejto zmluvy s ich 
prílohami a súčasťami na webovom sídle Dlžníka, alebo v Obchodnom vestníku, s obsahom 
akceptovateľným Bankou; 

c) 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 

d) Predloženie právoplatného rozhodnutia mestského zastupiteľstva , ktorým bolo schválené prijatie 
návratného financovania vo výške 200.000,- EUR; 

e) Predloženie právoplatného rozhodnutia mestského zastupiterstva , ktorým bolo schválené 
zabezpečenie pre prijatie návratného financovania vo výške 200.000,- EUR; 

f) Predloženie súhlasu hlavného kontrolóra Dlžníka s prijatím Úveru; 
g) Dlžník má v Banke zriadený Inkasný účet ; 

1.2. pre čerpanie Úveru do 100.000,- EUR vzťahujúce sa k Projektu 1 : 
h) Splnenie podmienok uvedených v bode 1.1. ; 
i) predloženie právoplatného rozhodnutia mestského zastupiteľstva , ktorým boli schválené investície 

v zmysle účelu Úveru; 
j) Predloženie zmluvy o dielo uzatvorenej medzi spoločnosťou Unistav spol. s r.o. a dlžnikom vo 

výške 219.338,08 EUR s DPH; 
k) Predloženie právoplatného stavebného povolenia na realizovanú investíciu (Projekt 1); 



1.3. pre čerpanie Úveru nad 100.000,- EUR vzťahujúce sa k Projektu 2: 
I) Splnenie podmienok uvedených v bode 1.1. 
m) predloženie právoplatného rozhodnutia mestského zastupiteľstva , ktorým bol i schválené investície 

v zmysle účelu Úveru; 
n) predloženie právoplatného stavebného povolenia na Projekt 2; 
o) predloženie zmluvy/zmlúv o dielo k rekonštrukcii Projektu 2. 

2. Dlžník je povinný počas trvania Úverového vzťahu 

2.1. plniť nasledovné podmienky: 
a) predkladať Banke rozpočet a jeho zmeny po ich schválení v mestskom zastupiteľstve , vrátane 3-

ročného rozpočtu ; 
b) predloženie rozpočtu na nasledujúci rok do 31 .12. bežného roka, akceptovateľného pre Banku, 

pričom bude zahŕňať splátky existujúcich ako aj nových bankových úverov; 
c) Dlžník sa zaväzuje zasielať Banke v štvrťročnej periodicite do 30 dní po ukončení príslušného 

kalendárneho štvrťroka účtovné výkazy (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz príjmov a výdavkov) 
v elektronickej forme v zmysle pokynu MFSR, ktorým sa ustanovuje rozsah , spôsob a termíny 
predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu ; 

d) Dlžník sa zaväzuje predkladať Banke daňové výkazy (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz príjmov 
a výdavkov) vrátane audítorskej správy (ak je pre neho zo zákona audit finančných výsledkov 
záväzný), a to najneskôr do termínu ich predloženia MFSR; 

e) Dlžník sa zaväzuje predkladať Záverečný účet najneskôr do 30 dní od jeho schválenia , najneskôr 
d031.7 . 

f) Dlžník sa zaväzuje predkladať auditorskú správu najneskôr do 30 dní od jeho schválenia , najneskôr 
do 31 .7. 

g) Dlžník sa zaväzuje počas trvania právneho vzťahu založeného Úverovou zmluvou uskutočňovať 
svoj platobný styk prostredníctvom svojich účtov , zriadených v Banke v rozsahu dohodnutom 
v Úverovej zmluve, minimálne však v rozsahu zodpovedajúcom úrovni zadlženosti Dlžníka voči 
Banke; 

h) Dlžník predloží Banke právoplatné kolaudačné rozhodnutie k Projektu 1 najneskôr do 30.11 .2014; 
i) Dlžník predloží Banke právoplatné kolaudačné rozhodnutie k Projektu 2 najneskôr do 30.11 .2014; 

2.2. dosahovať nasledovné finančné ukazovatele: 
a) finančné ukazovatele neboli stanovené. 

Ak špecifikácia akejkoľvek z podmienok uvedených vyssle 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 pod ľa 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 08.04.2013, 
ktorá bude odovzdaná Banke a ohľadne ktorej bude uzatvorená zmluva o zmenkovom vyplňovacom 
práve. 

IV. 
Dodatok k zmluve o bežnom účte 

Predmetom tohto dodatku k zmluve o bežnom účte je úprava vzťahov Banky a Dlžníka vyplývajúcich 
a) zo Zmluvy obežnom účte Č . 5040644591/0900 zo dňa 08.04.2013, na základe ktorej Banka 

zriadila a vedie Dlžníkovi ako Majiteľovi účtu Účet Dlžníka pre Splátkový úver uvedený v časti 
1.2.1. Úverovej zmluvy (ďalej len " Účet Dlžníka pre Splátkový úver 1") 



Banka a Dlžník sa dohodli, že Zmluva o bežnom účte (ďalej "Zmluva o bežnom účte" ), sa dopíňa 
nasledovne: 

1. Za čl. II Zmluvy o bežnom účte sa vkladá nový čl. III, ktorý vrátane nadpisu znie: 

"III. 
Osobitné ustanovenia 

1. Banka a Majiteľ účtu sa dohodli , že pre účely tejto zmluvy je výška Minimálneho zostatku na 
Účte O,-EUR (slovom nula EUR). 

2. Banka a Majiteľ účtu sa dohodli , že Banka bude prijímať na Účet v mene, na ktorú znie , 
hotovostné peňažné vklady a tuzemské alebo zahraničné bezhotovostné platby uskutočnené 
v prospech Účtu . 

3. Banka a Majiteľ účtu sa dohodli , že ustanovenia § 709 zákona Č . 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov sa nepoužijú v časti , v ktorej je Banka povinná na 
základe písomného Platobného príkazu, na základe iného Príkazu, či Pokynu realizovať 
bezhotovostné alebo hotovostné platby z Účtu v mene Majiteľa účtu ním určeným osobám. 

4. Banka a Majiteľ účtu sa dohodli , že Banka je oprávnená odpísať peňažné prostriedky z Účtu 
zodpovedajúce: 
a) Pohľadávke 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) Pohľadávke Banky, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s odstúpenim alebo 
vypovedaním Úverovej zmluvy, 

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

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

e) Pohľadávke Banky, ktorá vznikne na základe zmeny právneho vzťahu založeného 
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. 

(ďalej pre všetky horeuvedené prípady alebo ktorýkoľvek z nich len " Pohľadávka" ) . 
5. Banka a Majiteľ účtu sa ďalej dohodli , že Banka je oprávnená odpísať peňažné prostriedky 

z Účtu prevyšujúce výšku Pohľadávky a pripísať ich na Inkasný účet , a to najneskôr do 5 
Obchodných dní po doručení písomnej žiadosti Majiteľom účtu Banke. 

6. Úkony podľa bodu 4. a 5. tohto článku zmluvy je Banka oprávnená vykonať aj bez predloženia 
prevodného príkazu Majiteľom účtu v zmysle § 3 ods. 2, písm. c) zákona Č . 492/2009 Z.z. 
o platobných službách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
k čomu Majiteľ účtu týmto dáva Banke svoj neodvolateľný súhlas. 

7. Banka a Majiteľ účtu sa dohodli , že Majiteľ účtu nie je oprávnený vypovedať zmluvný vzťah 
založený touto zmluvou počas platnosti Úverovej zmluvy. 

8. Banka a Majiteľ účtu sa dohodli, že účinnosť ustanovení bodov 1.- 7. tohto článku zmluvy 
zaniká v deň nasledujúci po dni zániku Pohľadávky . 

9. Zmluva o bežnom účte k Účtu Dlžníka pre Kontokorentný úver sa uzatvára na dobu určitú , a to 
do dňa nasledujúceho po dni zániku Pohľadávky . " 

2. Doterajší čl. III Zmluvy o bežnom účte sa označuje ako čl. IV. 
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o bežnom účte nie sú týmto dodatkom dotknuté. 

V. 
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 a Úverovými podmienkami Obchodné 
podmienky Banky pre poskytovanie Úverov malým a stredným podnikateľom (SME), verejnému 



a neziskovému sektoru . Dlžník ďalej vyhlasuje, že bol Bankou informovaný o skutočnostiach pod ľa § 37 
ods. 2 Zákona o bankách. 

2. K t kt ' 'd . on a ne u aJe: 
Banka Dlžník 

Korešpondenčná Tomášikova 48, 83237 Bratislava ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
adresa: 
E-mailová adresa: slivka.branislav@slsp.sk szobiova@zlatemoravce.eu 
Telefónne číslo : +421484314441 +421 37 6923904 

+421 910685441 +421 917983639 
Faxové čís lo : +421484141 494 +421 37/6923925 
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Slivka Ing . Iveta Szobiova, vedúca 

oddelenia financi í a rozpočtu 
3. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Uverovej zmluve sa budú nadlť príslušnými 

ustanoveniami Úverových podmienok, VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, 
a to v tomto porad í. 

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/ Zmluvy obsiahnuté v tejto listine nadobúdajú platnosť dňom podpisu obidvomi 
zmluvnými stranami a účinnosť v nasledujúci deň po dni doručenia písomného vyhlásenia Dlžníka 
Banke o zverejnení tejto Úverovej zmluvy/ týchto Zmlúv obsiahnutých v tejto listine v platnom znení a 
s jej/ich prílohami a súčasťami na webovom sídle Dlžníka, alebo v Obchodnom vestníku , alebo 
písomného potvrdenia Centrálneho registra zmlúv o zverejnení Úverovej zmluvy/ Zmlúv obsiahnutých 
v tejto listine s jej/ich prílohami a súčasťami , ak Dlžník zverejňuje zmluvu v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR podľa osobitného predpisu , v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 
Zmluvné strany sa dohodli , že Dlžník zverejní Úverovú zmluvu/ Zmluvy obsiahnuté v tejto listine 
a všetky jej/ich prílohy a súčasti a doručí Banke písomné vyhlásenie/potvrdenie o zverejnení Úverovej 
zmluvy/ Zmlúv obsiahnutých v tejto listine v lehote 15 dní odo dňa podpisu Úverovej zmluvy/ Zmlúv 
obsiahnutých v tejto listine 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 zmluvu/ Zmluvy obsiahnuté v tejto listine 
nezverejní , Úverová zmluva/ Zmluvy obsiahnuté v tejto listine nenadobudne/nenadobudnú účinnosť 
a zmluvné strany nie sú Úverovou zmluvou/ Zmluvami obsiahnuté v tejto listine viazané . V prípade, ak 
Dlžník nezverejní Úverovú zmluvu/ Zmluvy obsiahnuté v tejto listine v lehote troch mesiacov odo dňa 
platnosti Úverovej zmluvy/ Zmlúv obsiahnutých v tejto listine platí , že Úverová zmluva/ Zmluvy 
obsiahnuté v tejto listine sa zrušuje/zrušujú od počiatku. 

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

Príloha Č . 1 Splátkový kalendár 

V Banskej Bystrici , dňa 08.04.2013 

Slovenská sporitel'ňa, a.s. 

a,~ 
Ing. Eva Petrániová 
Relationship manager 

.'" 
1/( 

.. .... .. ... ........ ~ .. ... .. ....... . 
Branislav Slivka 
Account manager 

Totožnosť osôb podpisujúc·ch za Dlžnika overil : 

Branislav Slivka , Ac ou nt manager 

V Zlatých Moravciach, dňa 08.04.2013 

Dlžník 
Mesto Zlaté Moravce 

.... @.~ .... 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor 
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Dlžník: 

PRílOHA 
k Zmluve o úvere Č. 69/AUOC/13 
SPLÁTKOVÝ KALENDÁR č.1 

Úverová pohľadávka (istina) 
Mesto Zlaté Moravce 

200.000,- EUR 

Splitka istiny 
Ditum splitky (v mene EUR) 

30.09.2013 1 770,00 

31 .10.2013 1 770,00 

30.11.2013 1 770,00 

31 .12.2013 1 770,00 

31 .01 .2014 1 770,00 

28.02.2014 1 770,00 

31 .03.2014 1 770,00 

30.04.2014 1 770,00 

31 .05.2014 1 770,00 

30.06.2014 1 770,00 

31 .07.2014 1 770,00 

31 .08.2014 1 770,00 

30.09.2014 1 770,00 

31 .10.2014 1 770,00 

30.11 .2014 1 770,00 

31 .12.2014 1 770,00 

31 .01.2015 1 770,00 

28.02.2015 1 770,00 

31 .03.2015 1 770,00 

30.04.2015 1 770,00 

31 .05.2015 1 770,00 

30.06.2015 1 770,00 

31 .07.2015 1 770,00 

31 .08.2015 1 770,00 

30.09.2015 1 770,00 

31 .10.2015 1 770,00 

30.11.2015 1 770,00 

31 .12.2015 1 770,00 

31 .01 .2016 1 770,00 

29.02.2016 1 770,00 

31 .03.2016 1 770,00 

30.04.2016 1 770,00 

31 .05.2016 1 770,00 

30.06.2016 1 770,00 

31 .07.2016 1 770,00 

31 .08.2016 1 770,00 

30.09.2016 1 770,00 

31 .10.2016 1 770,00 

30.11 .2016 1 770,00 

31 .12.2016 1 770,00 

31 .01.2017 1 770,00 

28.02.2017 1 770,00 

31 .03.2017 1 770,00 

30.04.2017 1 770,00 

1 



Splátka Istiny 
Č. Dátum splátky (v mene EUR) 

45. 31 .05.2017 1 770,00 

46. 30.06.2017 1 770,00 

47. 31 .07.2017 1 770,00 

48. 31 .08.2017 1 770,00 

49. 30.09.2017 1 770,00 

50. 31 .10.2017 1 770,00 

51. 30.11.2017 1 770,00 

52. 31 .12.2017 1 770,00 

53. 31 .01.2018 1 770,00 

54. 28.02.2018 1 770,00 

55. 31 .03.2018 1 770,00 

56. 30.04.2018 1 770,00 

57. 31 .05.2018 1 770,00 

58. 30.06.2018 1 770,00 

59. 31.07.2018 1 770,00 

60. 31 .08.2018 1 770,00 

61. 30.09.2018 1 770,00 

62. 31 .10.2018 1 770,00 

63. 30.11.2018 1 770,00 

64. 31 .12.2018 1 770,00 

65. 31 .01 .2019 1 770,00 

66. 28.02.2019 1 770,00 

67. 31 .03.2019 1 770,00 

68. 30.04.2019 1 770,00 

69. 31 .05.2019 1 770,00 

70. 30.06.2019 1 770,00 

71 . 31 .07.2019 1 770,00 

72. 31 .08.2019 1 770,00 

73. 30.09.2019 1 770,00 

74. 31 .10.2019 1 770,00 

75. 30.11 .2019 1 770,00 

76. 31 .12.2019 1 770,00 

77. 31 .01 .2020 1 770,00 

78. 29.02.2020 1 770,00 

79. 31 .03.2020 1 770,00 

80. 30.04.2020 1 770,00 

81. 31 .05.2020 1 770,00 

82. 30.06.2020 1 770,00 

83. 31 .07.2020 1 770,00 

84. 31 .08.2020 1 770,00 

85. 30.09.2020 1 770,00 

86. 31 .10.2020 1 770,00 

87. 30.11.2020 1 770,00 

88. 31 .12.2020 1 770,00 

89. 31 .01 .2021 1 770,00 

90. 28.02.2021 1 770,00 

91. 31 .03.2021 1 770,00 

92. 30.04.2021 1 770,00 

93. 31 .05.2021 1 770,00 

94. 30.06.2021 1 770,00 

95. 31 .07.2021 1 770,00 

96. 31 .08.2021 1 770,00 
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Splátka Istiny 
č . Dátum splátky (v mene EUR) 

97. 30.09.2021 1 770,00 

98. 31 .10.2021 1 770,00 

99. 30.11 .2021 1 770,00 

100. 31 .12.2021 1 770,00 

101. 31 .01 .2022 1 770,00 

102. 28.02.2022 1 770,00 

103. 31 .03.2022 1 770,00 

104. 30.04.2022 1 770,00 

105. 31 .05.2022 1 770,00 

106. 30.06.2022 1 770,00 

107. 31 .07.2022 1 770,00 

108. 31 .08.2022 1 770,00 

109. 30.09.2022 1 770,00 

110. 31 .10.2022 1 770,00 

111. 30.11 .2022 1 770,00 

112. 31 .12.2022 1 770,00 

113. 31.01 .2023 1 760,00 

spolu 200000,00 
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