
Zmluva o terminovanom ťtvereě. 5't2l20l9NZ

Zmluva o termínovinnom úvere č.512/20l9l|IZ

(d'alej len zmluva o úrzere) uzavretárrvdň stranami:

Obec Koprivnica, IČO: 00322164, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica (d'alej len Dlžník) a

Všeobecná úverová bankao a.s.o IČO: :t 320 l55, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, zapísaná v
obchodnomregistri Okesného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka ó.: 34llB (d'alej len Veritel).

(a) Neoddelitelhou súčasťou tejto znluvy o úvere sú všetky jej pdlohy, vrátane pfilohy Všeobecné
obchodné podmienky pre úvery,

(b) každý odkazna znluvu o úvere marrrcnáodkazna samotný teí článkov l až6niňie ako ai na všetky
pdlohy nllvy o úvere,

(c) pokiať nie je výslovne uvedené nak,výrazy uvedené s velkým zaěiaíočnýmpísmenom majú výmarry
ktory je im priradený v pdlohe Všeobecné obchodné podmienky pre úvery, a

(d) v pdpade ro4oru medzi ustanoveniami článkov L až 6 nižie a pdlohami zrrluvy o úvere (vrátane
pdlohy Všeobecné obchodné podmienky pre úvery) je roáodujúce to, čo je uvedené v ustanoveniach
článkov l až 6 niňie a pre pdpad ro4oru medzi pdlohou Všeobecné obchodné podmienlry pre úvery a
ostatnými pdlohami tejto znluvy o úvere je roáodujúce to, čo je uvedené v ostatných pdlohách tejto
zrnluvy o úvere.

1. Úvm,

Veriteť sa zaváalje posllytnúť Dlžníkovi za podmienok dohodnutých v tejto ztluve o úvere peňažné
prostriedlqy:

(a) do celkovej výšlcy úveru a v dohodnutej mene: l45 880,59 EtI&
(b) za účelom ftnancovania oprávnených nákladov projektu: ,,Výstavba multifunkčného a workoutového

ihriska pre obec Koprivnica" (d'alej len Projekt), na realizácitl ktorého Dlžník uzavrel s
Pódohospodárskou platobnou agentúrou (d'alej PPA) dňa 23.04.2019 Znrluvu o poskytnutí
nenávratného firrančného pdspevku (d'alej len NFP) číslo 074PO220149 (d'alej len Zm7uva o NFP) v
rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, číslo výzvy 22lPRYl20l7, opatrenie 7 ZálrJadné
sluáy a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,

2. POSKYTNUTIE PŇAžNÝcrr rnosTRmDKoV

2.1 Veritel' sa zavázuje poskytnúť Dlžnikovi peňažné prostriedlry na zál<Lade Dlžníkovej oprávnene
podanej a riadne vyplnenej žadosti za podmienky, že v deň, ktor.ým je datovaná žadosť ako aj v Deň
poskytnutia:

(a) všetky vyhlásenia DDnika podl'a tejto zrrluvy o úvere a podl'a všetk/ch ostatných' dokumentov súvisiacich s ňou alebo Dlžníkom predložených sú správne apravdivé,a
(b) nenastal a ani nepretrváva Pdpad porušenia znluvy.

Žiadosť o poskytnutie peňažných prostriedkov musí byť v dohodnutej forme a po doručení Veritelbvi
je neodvolatelhá.

2.2 Dlžník nemóř poiladať Veriteťa o poskytnutie peňažrých prostriedkov:

(a) ak by požadovaný Deň poskytnutia mal nastať neskór než 31 .12.2019;
(b) neskór než v druhý pracovný deň pred požadovaným Dňom poskytnutia s výnimkou prípadu,

ak Veriteť písomne akceptuje aj neskorší deň;
(c) kým nezaplatil odplatu za dojednanie závázku poskytnúť peřnžné prostriedky, pokial'je

povinný takúto odplatu zaplatiť1'
(d) pred týrrr, než Veriteť akceptoval splnenie všetlcých dokumentámych odkladacích podmienok

uvedených v pdlohe Odkladacie podmienky, v takej forme a s tak/m obsahor4 aké sú pre
Veritel'a akceptovatelhé,
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Dlžník nemóř poiladať Veritel'a o po§kytnutie peňažných prostriedkov, ktoré užboliraz splatené z
akéhokol'vek dóvodu,

3. vRÁTEuE posIťTNuTÝcH pŇaŽNÝcn pnosTRIH)Kov

DEník sa zavaanje vnítiť všetky poskytnuté peřlažné prostriedky spósobom stanoveným v pdlohe Špecifické
podmienky úveru.

4. {JRoK

D|žrik sa zavárutje Veritelbvi platiť z poskytnutých peňažných prostriedkov úrok vo výške podl'a úrokovej
sadzhy stanovenej v pdlohe Špecifické podmienky úveru. Dlžník sa zaváuje platiť Veritelbvi úrok z
nesplatenej čiastky poskytnutých peňažrých prostriedkov mesačne, vždy v posledný deň kalendámeho mesiaca.
Posledná splátka úrokov je sptatná v deň splatnosti najneskoršie splatnej čiastky poskytnutých peňažných
prostriedkov.

5. v\enÁsENIA AZ^Y^ZKY

Dlžník potvrdzuje Veritelbvi, ž€:

(a) kažÁé zvyhlásení Dlžníka uvedených v tejto znluve o úvere a iných dokumentoch súvisiacich
s ňou alebo Dlžnikom predložených je pravdivé v deň uzavretia tejto znluvy o úvere, a

(b) kažÁé zvyhlásení Dlžníka uvedených v tejto zrrluve o úvere a iných dokumentoch súvisiacich
s ňou alebo Džníkom predložných sa bude považavať zaDlžnn<ompravdivo zopakované v
deň podania každej žadosti o poskytnutie peňažrých prostriedkov a v pwý deň kaáého
kalendámeho mesiaca.

Dláik sa zav'á,ruje riadne a včas splniť všetlcy povinnosti, ktoré sú mu uložné touto znluvou o úvere.

PRDČASNE SPLATE{IE

DDnik nemóř vypovedať poskytnutie úveru.

Ak nastane ktorákol'vek zo skutočností naaruných v tejto znluve o úvere ako Pdpad porušenia
znluvy, bez ohťadu na to, či jej vmik mohli Dlžtík alebo iná osoba ovplyvniť, \ýmtáto skutočnosť
pretw áv a, VeriteF je oprávnený pís omne:

(a) vypovedať poskytnutie úveru, a/alebo
(b) vyntať Džníka, aby všetky čiastky, ktoré sú dlžté podl'a tejto znluvy o úvere alebo ich časť

určenú Veritelbíq splatil namiesto póvodne dohodnutej doby splatnosti v čase určenom
Veritelbrrr, čo saDlžník aváalje splniť.

Pdlohy:

l. - Všeobecné obchodné podmienky pre úvery
2. - Odkladacie podmienky
3. - Yznr žadosti o poskytnutie peňahých prostriedkov
4. - Špecifické podmienky úveru

5.2

6.

6.1

6.2
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Dlžník:

Dňa: ..............

Obchodné menon{ázov: Obec Koprivnica

Meno: Ing. Peter Krupa
Funkcia/Oprávnenie: starosta

Podpis:

Veritel':

Dňa: .....,........

Všeobecná úverová banka, a,s.

Meno: Ing. Vladimfi, Il'ko
Funkcia/Oprávnenie: manažér klientskych vďahov senior (na ak|ade plnomocenstvazn día02.01.2019)

Podpis:

Meno: Ing, Monika Purdešová
Funkcia/Oprávnenie: manažér klientskych vďahov (na záhJade plnomocenstv a zn dř'a 02.01.2019)

Podpis:
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