
Zmluva o terminovanom ůvere Č. I 177/2017/LIZ

Zmluva O termínovanom úvere Č. 1177/2017/UZ

(ďalej len zmluva o úvere) uzavretá medzi stranami:

Mesto Bytča, IČO: 00321192, Nám. Slovenskej republiky 1, 014 38 Bytča (ďalej len Dlžník) a

Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy I, 829 90 Bratislava, zapisaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka Č.: 341/B (d‘alej len Venter).

(a) Neoddelitel‘nou súčasťou tejto zmluvy o úvere sQ všetky jej prílohy, vrátane prílohy Všeobecné
obchodně podmienky pne úvery,

(b) každý odkaz na zmluvu o úvere znamená odkaz na samotný text Článkov I až 6 nižšie ako aj na všetky
prilohy zmluvy o úvere,

(c) pokial‘ nieje výslovne uvedené inak, výrazy uvedené s vel‘kým začiatočným pismenom majú význam,
ktorýje im pniradený v prílohe Všeobecné obchodně podmienky pre úvery, a

(d) v pripade rozporu medzi ustanoveniami článkov I až 6 nižšie a prílohami zmluvy o úvere (vrátane
prilohy Všeobecné obchodně podmienky pre úvery) je rozhodujúce to, čo je‘ uvedené v ustanoveniach
Článkov I až 6 nižšie a pre pripad rozporu medzi prílohou Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a
ostatnými prilohami tejto zmluvy o úvere je rozhodujúce to, čo je uvedené v ostatných prílohách tejto
zmluvy o úvere.

i. ÚVER

Veritel‘ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o úvere peňažné
prostriedky:

(a) do celkovej výšky úveru a v dohodnutej mene: 338 284,67 EUR,
(b) za účelom financovania Časti investiČných nákladov mesta v súvislosti s realizáciou diela „Stavebné

úpravy a zmena využitia objektu bývalej Základnej školy na nájomné byty“ (ďalej len Projekt).

2. POSKYTNUTIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV.

2.1 Veritel‘ sa zaväzuje poskytnúf Dlžníkovi peňažné prostniedky na základe Dlžníkovej oprávnene
podanej a riadne vyplnenej žiadosti za podmienky, že v deň, ktorým je datovaná žiadosf ako aj v Deň
poskytnutia:

(a) všetky vyhlásenia Dlžníka podl‘a tejto zmluvy o úvere a podľa všetkých ostatných
dokumentov súvisiacich s ňou alebo Dlžníkom predložených sú správne a pravdivé, a

(b) nenastal a ani nepretrváva Prípad porušenia zmluvy.

Žiadosf o poskytnutie peňažných prostriedkov musí byť v dohodnutej forme a po doručení Veniteľovi
je neodvolateľná.

2.2 Dlžník nemóže požiadat‘ Veriteľa o poskytnutie peňažných prostriedkov:

(a) ak by požadovaný Deň poskytnutia mal nastat‘ neskór než 3 1.05.2018;
(b) neskůr než v druhý pracovný deň pred požadovaným Dňom poskytnutia s výnimkou prípadu,

ak Veriteľ písomne akceptuje aj neskorší deň;
(c) kým nezaplatil odplatu za dojednanie závazku poskytnúť peňažné prostriedky, pokial‘ je

povinný takúto odplatu zaplatif;
(d) pred tým, než Veriteľ akceptoval splnenie všetkých dokumentárnych odkladacích podmienok

uvedených v prilohe Odkladacie podmienky, v takej forme a s takým obsahom, aké sú pre
Venitel‘a akceptovateľné.

Dlžník nemóže požiadaf Veriteľa o poskytnutie peňažných prostriedkov, ktoré už boll raz splatené z
akéhokol‘vek dóvodu.
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Zmluva o terni~novanom ůvcrc Č. I 177/2017/UZ

3. VRÁTENIE POSKYTNUTÝCH PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV

Dlžník sa zaväzuje vrátiť všetky poskytnuté peňažné prostriedky spúsobom stanoveným v prílohe Špecifické .

podmienky úveru.

4. ÚROK

Dlžník sa zavUzuje Veritel‘ovi platif z‘poskytnutých peňažných prostriedkov úrok vo výške podl‘a úrokovej
sadzby stanovenej v prílohe SpecWcké podmienky úveru. Dlžník sa zav~izuje platiť Veritel‘ovi úrok z
nesplatenej čiastky poskytnutých peiíažných prostriedkov mesačne, vždy v posledný deň kalendárneho mesiaca.
Posledná splátka úrokov je splatná v deň splatnosti najneskoršie splatnej čiastky poskytnutých peňažných
prostriedkov. -

5. VYHLÁSENIA A ZÁVÁZKY

5.1 Dlžník potvrdzuje Veriteľovi, že: ‚

(a) každé z vyhlásení Dlžníka uvedených v tejto zmluve o úvere a mých dokumentoch súvisiacich
s ňou alebo Dlžníkom predloženýchje pravdivé v deň uzavretia tejto zmluvy o úvere, a

(b) každé z vyhlásení Dlžníka uvedených v tejto zmluve o úvere a mých dokumentoch súvisiacich
s ňou alebo Dlžníkom predložených sa bude považovat‘ za Dlžníkom pravdivo zopakované v
deň podania každej žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov a v prvý deň každého
kalendárneho mesiaca.

5.2 Dlžník sa zaväzuje riadne a včas splnif všetky povinnosti, ktoré sú mu uložené touto zmluvou o úvere.

6. PREDČASNÉ SPLATENHE

6.1 Dlžník nemóže vypovedať poskytnutie úveru.

6.2 Ak nastane ktorákol‘vek zo skutoČnosti nazvaných v tejto zmluve o úvere ako Prípad porušenia
zmluvy, bez ohľadu na to, či jej vznik mohli Dlžník alebo má osoba ovplyvniť, kým táto skutočnosť
pretrváva, Veritel‘ je oprávnený pisomne:

(a) vypovedat‘ poskytnutie úveru, a/alebo
(b) vyzvat‘ Dlžníka, aby všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa tejto zmluvy o úvere alebo ich časť

určenú Veriteľom, splatil namiesto póvodne dohodnutej doby splatnosti v čase určenom
Veritel‘om, čo sa Dlžnik zaväzuje splniť.

Prílohy:

1. - Všeobecné obchodné podmienky pre úvery
2. - Odkladacie podmienky
3. - Vzor žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov
4. - Specifické podmienky úveru
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Zmluva o terminovanom ůvere Č. I 177/20171UZ

Dlžník:

Dňa 9
Obchodné meno/Názov: Mesto Bytča

Meno: Bc. Miroslav Minárčik
FunkcialOprávnenie: primátor mesta

Podpis:

Veritel‘:

VÚB, as.
Mlynské nivy I
82990 Bratislava 25
81200í05

Dňw

Všeobecná úverová banka, a.s.

Meno: Ing. Jozef Gumančík
Funkcia/Oprávnenie: mmanažér klientskych vzfahov pobočky Zilina, Firemné obchodně centrum Zilina na
základe plnomocenstvjqo dňa 01.10.2017

Podpis:

Meno: itijtMit Čtrská
Funkcia/Oprávnenie: manažér klientskych vzťahov pobočky Zilina, Firemně obchodně centrum Zilina na
základe plnomocenstyď~o dňa 01.10.2017

Podpis:
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I~] VÚB BANKA
VÚB, as., Mlynské nivy 1,82990 Bratislava 25

Oddiel: 59a, Vložka ~. 341/B, Co: 313201 55, vub.sk Všeobecné obchodné podmienky prs úvery Zo dňa 24052017

Priloha

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery

Tento dokument predstavuje Všeobecné obchodně podmienky pre úvery spoločnosti Všeobecná úverová banka, as., ktoré sO prllohou
a neoddeliteí‘nou súčasťou zmluvy O úvere uzavretej medzi Veríteľom a Dlžnlkom, ak nieje medzi Veriteľom a Dížníkom výslovne dohodnutě
irak.

1. Výkladové pravidlá a definicie

Ak nieje medii Veritel‘om a Dížnlkom ~‘síovne dohodnuté inak, nasledujúce pojmy uvedené s veFkým písmenom budO mať v zmluve O úvere
nižšie uvedený význam:

Bežný účet znamená bežný účet Dlžnlka, ktorého číslo je uvedené v zmluve o úvere pod označením Režný účet. V prípade, že je
poskytovaný kontokorentný Over, dochádza k poskytnutiu peňažných prostriedkov z kontokorentněho úveru na ťarchu Režného účtu,
vedeného ti Veriteľa.

Cennik Veritel‘a znamená aktuálne platný Cenník VÚB, a.s. — Podnikatelia a ně právnické osoby.

CZKAM3PRIRS znamená pre prislušné Úrokové obdobie sadzbu určenů Veriteľom, ako sadzba:

(a) ktorá Sa objavi v čase medii 12.00 hod. až 13.00 hod. v prísíušný deň na strane CZKAM3PRIRS síužby Thomson REUTERS
(alebo, ak dčjde k zmene v označeni strany aíebo k zániku služby, na takej strane takej služby, akú Veriteľ odčvodnene určí ako
stranu alebo síužbu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá pÓvodnej strane a službe) pre menu CZK a pre obdobie zhodné
5 prislušným obdobím uvedeným v zmluve o úvere aíebo obdobie jemu najbližšie. pričom v prípade, že takto určená sadzba
CZKAM3PRIRS bude záporné číslo, pre účely zmíuvy O úvere sa použije sadzba CZKAM3PRIRS vo výške 0 (nula); aíebo

(b) ak nie je možné postupovat podľa odseku (a) vyššie, tak sadzba. ktorú Veriteľ v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. v prislušný
deň uvedený v zmíuve o úvere ponúka najvýznamnejším bankám na eurčpskom medzibankovom trhu ako sadzbu ponúkanú na
depozitá prs menu CZK a pre obdobie zhodné s prísíušným obdobím uvedeným v zmíuve O úvere alebo obdobie jemu najbíižšie.

Daňová zrážka znamená akůkoľvek zrážku dane. spinenie preddavkovej alebo zabezpečovacej povinnosti na daň, ako aj každý popíatok
(vrátane úrokov z omeškania a pokút za porušenie povinnosti s nimi súvisiacimi) Z píatby vykonanej na základe zmluvy O úvere alebo
v súvislosti 5 ‘tou.

Doň poskytnutia znamená každý deň osobitného poskytnutia peňažných prostriedkov, v ktorý dochádza k odpísaniu peňažných
prostriedkov z Uverového účtu (v pripade peňažných prostriedkov poskytnutých ako termínovaný Over alebo ako revoívingový Over) alebo
z Režného účtu (v pripade peňažných prostriedkov poskytnutých ako kontokorentný úver).

Doba na čerpanío znamená obdobie, ktoré končí dňom, ktorý je uvedený v zmluve O úvere ako posledný deň Doby na čerpanie, pripadne
ako posledný deň, kedy je ešte možné poskytnút peňažné prostriedky; a začína dňom kedy sO splnené všetky nižšie uvedené podmienky:
(i) zmíuva o Overe je riadne uzavretá, (ii) zmluva O úvere nadobudla účinnost (najmá v pripade povinne zverejňovanej zmíu‘y o úvere), a (iii)
Veritel‘ akceptoval spinenie každej Odkladacej podmienky v pripade, že boli nejaké Qdkíadacie podmienky dohodnuté.

EURIBOR znamená pre prislušné Úrokové obdobie sadzbu určenO Veritel‘om ako sadzba, ktorá sa objaví 0 11.00 hod. SEČ aíebo pribíižne
v tomto čase v druhý pracovný deň (tj. deň, kedyje v prevádzke systém TARGET) pred začiatkom príslušného Úrokového obdobia na strane
EURIBOROI služby Thomson REUTERS (aíebo, ak dČjde k zmene v označení strany alebo k zániku služby, na takej strane takej služby.
akú Venter odövodnene urči ako stranu alebo službu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá póvodnej strane a službe) pre príslušnú
menu a pre obdobie zhodné s prislušným Urokovým obdobím. V pripade, že sadzba EURIBOR podľa predchádzajúcej vety bude záporné
číslo, pre účely tejto zmíuvy O úvene sa použije sadzba EURíBOR vo výške O (slovom nula).

EURAB3EIRS znamená prs príslušné Úrokové obdobie sadzbu určenO Veritel‘om, ako sadzba:

(a) ktorá sa objavi v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. v prisíušný deň na strane EURAB3EIRS síužby Thomson REUTERS (alebo,
ak dčjde k zmene v označeni strany alebo k zániku služby, na takej strane takej služby. akú Veritel‘ odÖvodnene určí ako stranu
alebo službu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá pövodnej strane a službe) pre menu EUR a pre obdobie zhodné s
prísíušným obdobím uvedeným v zmíuve o úvere aíebo obdobie jemu najbližšie, pričom v pripade, že takto určená sadzba
EURAB3EIRS bude záporné číslo, pre účeíy tejto zmluty O Overe sa použije sadzba EURAB3EIRS vo výške O (nula); alebo

(b) ak nie je možné postupovat podIa odseku (a) vyššie, tak sadzba, ktorú Venter v čase medzi 12.00 hod, až 13.00 hod. v príslušný
deň uvedený v zmíuve o úvere ponúka najvýznamnejšim bankám na európskom medzibankovom trhu ako sadzbu ponúkanú na
depozitá pre menu EUR a pre obdobie zhodné s príslušným obdobím uvedeným v zmluve o Overe aíebo obdobie jemu najbíižšie.

Flnančný trh znamená medzibankový trh krajin eurozány.
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I~ř~] VÚB BANKA
VÚB, as., Mlynské nivy 1,82990 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný sOd Bratislava 1 . .

Oddiel: Sa, Vložka Č. 341/B, iČo: 31320155, vub.sk Všeobecné obchodně podmienky pro uveryzo dňa 24.05.2017

Fixná úroková sadzba znamená sadzbu uvedenO pod týmto označenim v zmluve a úvere, ktorej výšku nieje oprávnená jednostranne menit
ani ledna zo zmluvných strán, a ktorá Sa použije pre všetky peňažné prostriedky a po celO dobu, kedy sú podľa zmluvy O úvere poskytnuté
a nesplatené.

Fixovaná úroková sadzba pro Prof ihypo úvery, znamená pre prvé Úrokové obdobie (ďalej Úrokové obdobie aj akc Fixované obdobie)
sadzbu, uvedenO v zmluvo o Overe v článku Ii. ZAKLADNÉ PODMIENKY v bode 2.1, potom pre každé ďalšie nasledujůce Fixované obdobie
sadzbu určenO lednostranne Veritetom, ktcrú Veritet oznamuje Dlžnlkovi vždy p[somným oznámenim minimálne dva mesiace pred začatim
toho prislušného Fixovaného obdobia, v ktorom sa má sadzba použit, pričom medzi hlavně okolnosti, ktoré mÓžu ovpiyvnit zmenu výšky
Fixovanej úrckovej sadzby pre Prctihypo Overy, patria najmä zmeny na finančriých trhoch a obchodná politika Veritera, akc aj súvisiace
rizikové náklady a celkový rizikový profil Oižníka, vrátane jeho celkovej platobnej discipliny.

Ak nb je Dlžnlkovi do uplynutia predchádzajúceho Úrokového obdobia doručené ani podľa pravidiel pre doručovanie v článku 14.
všeobecných obchodných podmienok pro úvery žiadne oznámenie O výške Fixovanej úrokovej sadzby pre Profihypo úvery, použije sa pre
Urokové cbdobie Fixovaná úroková sadzba pre Profihypo ůvery, pcužlvaná v predchádzajúcom Fixovanom období.

Fixovanú úrokovú sadzbu pre Profihypo úvery Veritel‘ urči akc sůčet Základnej úrokcvej sadzby pre Profihypo Overy, vo výško ktorú mala ku
dŘu uzavretia zmiuvy o úvere a Hrubej marže.

Hrubá malta znamená zbožku Fixcvanej úrokcvej sadzby pre Profihypo úvery, pričom jej výšku Veritet stanovuje individuálne pre každého
Oižnika a individuálne pre každé jednotlivé Fixované obdobie. Pci jej stanoveni Venter prihliada najma na svoje obchodně a rizikové
náklady súvisiace s touto zmiuvcu O úvere.

Konečný doň splatnosti znamená dohodnutý deň splatnosti tel (poslednej) splátky istmy poskytnutých peňažných prostriedkov, která je
splatná najnesk6r.

LIBOR znamená pro prislušné Úrokové obdobie sadzbu určenO Veritetom ako sadzba, která sa objavi 0 12.00 hod. SEČ abbo približne
v tomto čase v druhý pracovný deň (tj. deft, kedy je v prevádzke medzibankový platobný systém CHAPS v Londýne a v pripade sadzby
LIBOR pro menu Euro doň, kedy jev prevádzke systém TARGET) prod začiatkom prlslušného Urokového obdobia na strano LIBORO1 a na
strane LIBORO2 služby Thomson REUTERS (alebo, ak dójde k zmene v označeni strany alebo k zániku služby, na takej strano takej služby,
akú Veriteľ odóvodnene urči ako stranu alebo službu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá pÓvodnej strano a službo) pre prlsiušnú
menu a pro obdobie zhodné s pr[slušným Urokovým obdobim. V prípade, že sadzba LIBOR padla predchádzajúcej vety bude záporné čisbo,
pre účely tejto zmluvy O úvere sa použije sadzba LIBOR vo výške O (slovom nula).

Odkladacio podmionky znamená podmienky predloženia takých dokumentov, ktoré sO uvedené v zmluve O úvere pod označenim
Odkiadacie podmienky.

Ovládajúca osoba znamená osobu označenO ako cvládajúca osoba v 5 66a Obchodného zákonnika.

Ovládaná osoba znamená osobu označenO ako ovládaná osoba v5 66a Obchodného zákonnika.

Podstatný nepriaznivý dopad znamená podstatný nepriaznivý dopad na (a) podnikateľsků a/abbo finančnů situáciu prislušnej osoby;
a/alebo (b) schopnost prisiušnej osoby plnit jej závazky podta zmiuvy o úvere, ručitefskoj listiny alebo mého súvisiaceho dokumentu: a/abbo
(c) platnost alebo vymožiternost zmiuvy O ůvere, ručiteľskej listiny abbo mého súvisiaceho dokumentu.

Pracovný doň znamená deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja podra zákona č. 241(1993 Z.z. O štátnych sviatkoch, dňcch pracovnéhc
pokoja a pamatných dňoch v znenl neskoršlch predpisov a podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonnik práce v zneni neskoršich predpisov

PRIBOR znamená pro prislušné Úrokové obdobie sadzbu určenO Veriterom ako sadzba, ktorá sa objavi 011.00 hod. SEČ alebo pnibližne
v tomto čase v druhý pracovný doň (tj. doň, kedy je v prevádzke medzibankový platobný systém CERTIS v Prahe) prod začiatkom
príslušného Urokového obdobia na strano PRIBOR= služby Thomson REUTERS (alebo, ak dčjde k zmene v označeni strany alebo k zániku
služby, na takej strano takej služby, akú Venitet odóvodnene urči ako stranu abebo službu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá
póvodnej strano a službo) pre prísiušnú menu a pro obdobie zhodné 5 príslušným Urokovým obdobím. V pripade, že sadzba PRIBOR podra
predchádzajůcoj vety bude záporné čisio, pre účely tejto zmlu‘y o úvere sa použije sadzba PRIBOR vo výške O (sbovom nula).

Pripad porušenia zmluvy znamená ktcrúkcľvek Zo skutečnosti, ktoré sO takto nazvané v článku 10 nižšie.

Ručitel‘ znamená každú osobu, která ručl za závazky Dižnika vypiývajúce zo zmlu‘y O úvere abebo súvisiace 5 Řou.

USDAM3LIRS znamená pre prislušné Úrokové obdobie sadzbu určenú Veniteľom, ako sadzba:

(a) ktorá sa objavi v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. v prlslušný doň uvedený v zmiuve O úvere na strane USDAM3LIRS služby
Thomson REUTERS (abbo, ak dójde k zmene v označeni strany abbo k zániku služby, na takej strano takej služby, akú Verbteľ
odÓvodneno urči ako stranu alebo službu. ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá pÓvodnej strane a siužbe) pro monu USD
a pro obdobie zhodné 5 prislušným obdobím uvedeným v zmluve O Overe aiobo obdobio jemu najbbižšie, pričom v pripade, že takto
určená sadzba USDAM3LIRS bude záporné číslo, pre účely zmiuvy o úvere sa použije sadzba USDAM3LIRS vo výško O (nula):
abbo

(b) ak nieje možné postupovat podta odseku (a) vyššie, tak sadzba, ktorú Venter v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. v prislušný
doň uvedený v tejto zmluve a ůvere ponůka najvýznamnejš[m bankám na európskom medzibankovom trhu ako sadzbu ponúkanú
na depozitá pre monu USD a pro obdobie zhodné s príslušným obdobim uvodoným v zmluve O úvere abebo obdobie jemu
najbbižšie.
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Úverový účet znamená evidenčný účet vedený Veriterom v súvislosti s terminovaným úverom alebo revolvingovým úverom, na farchu
ktorého dochádza k poskytnutiu peňažných prostriedkov Z úveru a ktorého číslo Veriteľ oznámi Dlžnlkovi vo výpise z Uverového účtu
zasielanom Dlžnlkovi.

Úrokové obdobie znamená:
(a) v pripade pohyblívej úrokovej sadzby počitanej s pomocou EURIBORu, LIBORu aíebo PRIBORu, obdobie, ktorého dížka je určená

v zmluve O úvere, a ktoré plynie nasledovne:

(i) prvé Úrokově obdobie sa začlna:
(A) v pripade terminovaného a revolvingového ůveru v Deň poskytnutia prvej osobitne poskytnutej časti peňažných prostriedkov

a vzfahuje sa na všetky peňažné prostriedky poskytnuté počas prvého Úrokového obdobia. pokiar vzmluve O úvere nie je
uvedené inak;

(B) V prípade kontokorentného úveru v daň, kedy je Dížník podra zmluvy o úvere oprávnený prvýkrát požiadaf O poskytnutie
peňažných prostriedkov, pokiar v zmluve O úvere nie je uvedené inak;

(ii) každé nasledujúce Urokové obdobie Sa začína momentem uplynutia predchádzajúceho Urokového obdobia a vzfahuje sana všetky
peňažné prostriedky poskytnuté počas tohto Urokového obdobia aj na všetky predtým poskytnuté a nesplatené peftažné prostriedky
a

(b) v prípade pohyblivej úrokovej sadzby počítanej ako súčet Základnej sadzby a marže, obdobie, které Sa začĺna v deň, který je ako deň
účinnosti Základnej sadzby uvedený v oznámení Veritel‘a o novej Základnej sadzbe a končĺ v deň bezprostredne predchádzajúci dŘu,
ktorýje ako daň účinnosti Základnej sadzby uvedený v najbližšie nasledujúcom oznámení Veiltefa o nove] Základnej sadzbe, s výnimkou
prvého Urokového obdobia, ktoré se začína:

(I) v pripade terminovaného a revolvingového úveru v Deň poskytnutia prvej osobitne poskytnutej časti peňažných prostriedkov
a vzťahuje sa na všetky v tomto období nesplatené peňažné prostriedky, pokiaľ v zmluve a úvere nie je uvedeně inak;

(ii) v pripade kontokorentného úveru v deň, kedy je Dížník podfa zmluty O úvere oprávnený prvýkrát požiadaf o poskytnutie peňažných
prostriedkov, ak je však vzmluve o úvere včlánku II. ZAKLADNE PODMIENKY výslovne osobitne uvedený Dátum poskytnutía
úverového rámca, vtedy prvé Urokové obdobie začina v deň Dátumu poskytnutia úverového rámca;

(c) v prípade Fixovanej úrokovej sadzby pre Profihypo úvery obdobie, ktorého dížka je uvedené v zmluve O úvere v článku II. ZÁKLADNÉ
PODMIENKY v bode 2.1, pričom každé nasíedujúce Fixované obdobie sa začína momentem uplynutia predchádzajúceho Fixovaného
obdobia a prvé Fixované obdobie začina:

(i) v prípade terminovaného úveru v Deň poskytnutia prvej osobitne poskytnutej časti peňažných prostriedkov a vzfahuje sa na všetky
v tomto období nesplatené peňažné prostriedky, pokier v zmluve O úvere nie je uvedené inak;

(H) v pripade kontokorentného úveru v deň, kedy je Dlžník podľa amluvy O úvere oprávnený prvýkrát požiadaf O poskytnutie peňažných
prostriedkov, ak je však v zmíuve o úvere výslovne osobitne uvedený Dátum poskytnutia úverového rámca, Wady prvé Fixované
obdobie začína v deň Dátumu poskytnutia úverového rámca.

Základná sadzba znamená platnú a účinnú sadzbu určenú jednostranne Veriteľom, která bela pod označením “Základná sadzba pre
podnikatelské úve~“ pre menu zhodnú Smenou úveru naposledy oznámená na webovom sidle Veriteľa, pričom medzi hlavné okolnosti,
které mÓžu ovplyvnif Zmenu výšky Zákíadnej sadzby, patri najma: (i) zmene výšky limitnej úrokovej sadzby Európskej centráínej banky pre
týždňové REPO tendre pre pripad Základnej sadzby stanovenej v mene euro, (H) zmena výšky sadzby Federal Funds Target Rate FED
(Federálny rezervný systém USA) pre jednodňové operácie pre prípad Základnej sadzby stanovenej v amerických dolároch. (Hi) zmena výšky
limitnej úrokovej sadzby Českej národnej banky pre dvojtýždňové REPO tendre pre prípad Zákíadnej sadzby stanovenej v CZK, (iv) zmena
výšky íimitnej úrokovej sadzby Bank of England pre jednodňové REPO tendre pre pripad Základnej sadzby stanovenej v GBP, (v) ako aj
zmeny rozdielov medzi kótovanými medzibankovými úrokovými sadzbami a sadzbami uvedenými pod (i), (ii), (iii). (iv).

Základná úroková sadzba pre Profihypo úvery znamená platnú a účinnú sadzbu určenú na základe obchodnej a úrckovej politiky
jednostranne Veriteľom, ktorá bola pod označením “Základná úroková sadzba pre Pro~hypo úvery“ pre jednotlivé typy Fixovaného obdobia
naposledy oznámená na webovom sídle a na obchodných miestach Veritefa, pričom medzí híavné okolnosti, ktoré móžu ovplyvnif zmenu
výšky Základnej úrokovej sadzby pre Profihypo úvery, patria najma zmeny refinančných sadzieb na Finančnom trhu.

V zmíuve O úvere:
(a) nakiadanie znamená predaj, odplatný preyed, bezodpíatný prevod, zámenu, nájem, odplatné aíebo bezodplatné prenechanie do

užívania, výpožičku, a to tak dobrovoľne ako aj nedobrovorne (napr. v pripade exekúcie), a nakladať sa bude vykíadaf v súíade s vyššie
uvedeným;

(b) má sa za to. že Pripad porušenia zmluuy trvá alebo pretrváva ak Dížnik tento stav neodstránií alebo ak sa Veriteľ práv vyplývajúcich
Z tohto stavu písomne nevzdal;

(c) každý odkaz na osobu (vrátane Veritera a Dlžníka) zahfňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateí‘ov práv alebo
závazkov, ktorí Sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záv~zkov v súlade so zmluvou, do práv a/alebo povinností z ktorej
vstúpili;

(d) každý odkaz na akýkoľvek dokument (vrátane zmluvy O úvere) znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a mých zmien.

2. Úver

Podia spésobu poskytnutia a vrátenia peňažných prostriedkov uvedeného v zmluve o úvere Veritef méže poskytnúf úver ako (a) temiínovaný
úver, alebo (b) revolvingový úver, alebo (c) kontokorentný úver.

Termínovaný úver je úver, z kterého mĎžu byť podfa dohody Dížníka a Veritefa poskytnuté peňažné prostriedky jednorazovo alebo na viac
krát až do dohodnutej výšky úveru stanovenej v zmíuve a úvere, pričom Dlžníkje povinný poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť v spíátkach
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abbo jednorazovo podra dohody stanovenej v zmluve O úvere, a priČom poskytnuté peňažné prostriedky, ktoré už DIžnik raz vrátil, nie je
možné opŠtovne poskytnút.

Revolvingový úvorjo Over, z ktorého můžu byť poskytnuté peňažné prostriedky na viackrát podra limitov celkovej výšky úveru prs prislušné
obdobia, ktoré sú uvedené v zmluve o úvere a v rámci každého takéhoto obdobia jednorazovo abebo na viackrát až do výšky limitu celkovej
výšky úveru pro prlsbušné obdobie, pričom s výnimkou posledného obdobia je lJIžnlk v posleclný doň každého obdobia povinný poskytnuté
peňažné prostriedky vrátiť tak. aby v tento deň celková čiastka všetkých poskytnutých peňažných prostriedkov neprevyšovala celkovú výšku
úveru stanovenú pre nasledujúce obdobie a v posledný doň posbedného obdobia je Dlžnik povinný vrátit všetky poskytnuté a nespbatené
peňažné prostriodky, Poskytnuté peňažné prostriedky, ktoré už boli raz vrátené je možné podľa zmluvy O úvere opátovne poskytnúť len podra
limitov celkovej výšky úveru a na obdobia uvedené v zmluve o úvere.

Kontokorentný Over je Over, z ktorého můžu byť peňažné prostriedky poskytnuté na viackrát podta limitov celkovej výšky úvoru pro príslušné
obdobia, ktoré sú uvedené v zmluvo o úvore a v rámci každého takéhoto obdobia na viackrát až do výšky limitu celkovej výšky úvoru pre
prislušné obdobie, a to formou vykonania prikazov na úhradu platieb Olžnika Z Bežného účtu vedeného u Veritera alebo akoukoľvek inou
pisomne dohodnutou formou nakladania so zostatkom na Bežnom účte vedenom u Veritora, aj kod‘ na to Olžnik nemá na tomto účte dostatok
peňažných prostriedkov, pričom s výnimkou poslodného obdobia je Olžnlk v posledný deň každého obdobia povinný poskytnuté poňažné
prostriodky vrátit tak, aby v tento deň celková čbastka všetkých poskytnutých poňažných prostriedkov neprevyšovala celkovú výšku úveru
stanovenú pre nasledujúce obdobie a v posledný doň posledného obdobia je Dlžnlk povinný vrátit všetky poskytnutě a nesplatené peňažné
prostriedky.

Ak Dlžnlk žiada o poskytnutio peňažných prostriedkov za účelom vyplatenia faktOr, ktoré Dlžnik predkladá spolu so Žiadostou O poskytnutio
peňažných prostriedkov, poskytuje VoriteV peňažné prostriedky (čerpanbe úveru) zásadne Ion priamo na účet tretej osoby, uvedený vo faktúre
- pokiar Voritor nebude výslovne súhlasit stým, aby boli takéto peňažné prostriedky poskytnuté priplsanlm na Bežný účet Dbžnika, Ak je
vzmluve dohodnutým účelom úveru splatonbo mého úvoruriných úverov (ďalej en „Původný Over“) poskytuje Venter poňažné prostniedky
(čonpanie úvoru) — pokiaf je to technicky možné - zásadno len priamo na úverový účet PĎvodného úveru - pokiaľ Venter nebude výslovne
súhlasiť stým, aby boll takéto peňažné prostriedky poskytnuté pripisanlm na bežný účet Dlžnika.

3, Odkladaclo podmienky

Ak sO v zmluve o úvere dohodnuté Odkladacie podmienky, Dlžnik sa zavazuje, že na svoje náklady zadováži a predloži Venitotovi všotky
dokumenty na splnonio Odkladacich podmienok v takej forme as takým obsahom, aké sú pre Vonitota akceptovatefné. Venter nieje povinný
poskytnút Dlžnbkovi peňažné prostriedky, ak forma abbo obsah dokumontov Odkladaclch podmienok predložených Veritorovi, nobudú pre
Veritefa akcoptovaterné.

4. E!~i~x

Ak v zmluve o úvere nb je uvedené, kody je pohľadávka Veritera splatnou, takáto pohradávka je splatnou najneskůr v trotl pracovný deň odo
dňa doručonba výzvy Veritota na zaplatenie. S výnimkou pnipadu platby formou započltania podfa Článku 16 nižšie abbo platby formou inkasa
podfa článku 17 písm. (c) nižšbe, Dlžnlk uhradt každú dlžnú Čiastku vsúvisbosti 5 poňažnými prostriedkami poskytnutými ako terminovaný
úvor abebo ako revolvingový úver v prospech Uverového účtu a v súvislosti s peňažnými prostriedkami poskytnutými ako kontokorentný Over
v prospech Božného účtu vedeného u Veritera, abebo v prospech takého účtu, ktorého člsbo bude Dbžnbkovi vopred pisomno oznámené
Veriteľom, a to v jej doň splatnosti a v mono úveru. Olžnlk nemůže započítat žiadnu svoju pohradávku voči akejkorvek pohfadávko Veritora
vyplývajúcej Zo zmbuvy O úvoro abebo súvisiacej s ňou.

V pnipado akojkorvek platby Veritofovi (vrátane započitania podľa článku 16 nižšie a inkasa podra článku 17 nižšio), sa platba použije najprv
na zaplatenie Čiastok Po splatnosti. Ak Vonitor nourčl mnak, platba Sa započbta najprv na úhradu splatného úroku z omoškania, potom
splatného úroku (v pripade Profihypo úverov násbodne aj na úhradu poplatku za vedenie úverového účtu) a napokon splatnej istmy (v prbpado
poisteného Profihypo úveru následne aj na úhradu poistného).

V pripade akejkorvek platby Veritefovi (vrátano započitania podra Článku 16 nižšio a inkasa podra článku 17 nižšie), ktorá je vykonaná (čo aj
bon v niektorej svojej časti) pred dohodnutou spbatnostou (najma mimo splátkového kabendára), ak Venter nourčb inak, platba sa započbta na
úhradu istmy počnúc splátkou istmy najbbižšio nasbodujúcou a pokračujúc splátkami‘ bsťiny v poradl od najnoskoršoj doby splatnosti.
V prbpade Profihypo úvorov, akákofvek platba mimo splátkového kalendára může byt vykonaná za podmionok upravených v úverovej zmbuvo
a po uzavreti dodatku k úvorovoj zmluve, pokbaľ úverová zmbuva neurčuje inak, pnbčom v pripado, ak na evidončný účet Vonitora je poukázaná
platba v inej výške akc boba dohodnutá, platba nehude vůbec zúčtovaná a bude poukázaná spat na Bežný účet Dbžnlka, pokiatjo vedený
u Voritora.

Zmluvné strany sa dohodli na vybOčeni práva Olžníka určit účel platby inak, a na vybúČenb prlsbušných časti ustanovenia ~ 330 Obchodného
zákonnlka.

5. Výpočet úroku, úrok z omeškania, úrokově obdobia

Veriteľ oznamuje Základnú sadzbu vwesenlm prlsbušnej sadzby v obchodných pnbestoroch Voritera ajoj zverojnenbm na webovom sídle
Venbteľa. Venter a Dlžnbk sa dohodli, že každé nové určenio abebo zmena Základnej sadzby je pre Dlžnika závazné odo dňa účinnosti
prbsbušnej sadzby uvedeného v oznámeni Verbtera podra predchádzajúcej vety.

Venter může určit a kedykorvek zmenit Základnú sadzbu podIa svojho vlastného vyhodnotenia situácie na finančnom trhu, prbčom pnihbiada
najmá na okolnosti uvedené v detinicii Základnej sadzby.
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Ak je úroková sadzba stanovená zmluvou o úvere ako pohyblivá úroková sadzba apočlta sa s pomocou EURIBORu, LIBORu alebo
PRIBORu, na všetky poskytnuté peňažné prostriedky sa vztahujú Po sebe nasledujúce Urokové obdobia.

Ak má byť úrok počítaný s pomocou EURIBORu, LIBORu alebo PRIBORu a ak nebudú existovat hodnovemé a primerané prostriedky na
určenie EURIBORu, LIBORu alebo PRIBORu, alebo ak Veriterzistl, žejeho skutočné náklady na obstaranie zdrojov na medzibankovom trhu
presahtjú LIBOR, PRIBOR alebo EURIBOR pre prlslušné Urokové obdobie, Veiitet
(a) o takejto situácii bez zbytočného odkladu upovedomi Dlžnlka, a
(b) akonáhle to bude prakticky možné stanov! úrokovú sadzbu pre prlslušné Urokové obdobie ako súčet (1) marže uvedenej vzmluve O

úvere, a (2) sadzby, ktorú Veriteľ určí, ako percentuálna sadzba pa. predstavujúca náklad refinancovania Veriteľa z akéhokol\‘ek zdroja,
ktorý si Veriteľ odčvodnene zvolil.

Každá čiastka úroku podľa zmluvy o úvere, stanoveného percentuálne na ročnej báze (p. a.) sa počíta s použitím nasledujúceho vzorca:

P = (A~D~R) / (360*1 00)

Metódou 365/360 dní v roku, kde: (a) P je prlslušná čiastka úroku: (b) A je suma, z ktorej sa úrok počita; (c) D je počet skutočne uplynutých
dni, za ktorě sa úrok počlta; (d) R je sadzba stanovená podta zmluvy o úvere; a (e) * je znakom násobenia.

Ak Dlžnik v prlpade termínovaného alebo revolvingového úveru nezaplatí akúkol‘vek splatnú čiastku istmy na základe zmluvy O úvere alebo
v súvislosti s iou riadne a včas, zavazuje Sa zaplatit Veriterovi za dobu omeškania okrem bežného úroku aj úrok z omeškania vo výške
podia sadzby 5% pa. Ak Dlžnik v pripade kontokorentného úveru nezaplatl akúkorvek splatnú čiastku záporného zostatku na Bežnom účte
riadne a včas, zavazuje sa zaplatit Veritefovi za dobu omeškania Z tejto splatnej ale nezapíatenej čiastky namiesto bežného úroku len úrok
Z omeškania vo výške podľa sadzby, ktorou v čase takého omeškania Veritel‘ bežne úročí nepovolené prečerpania na bežných účtoch
vedených u Veriteta.

6. Dane

Dlžnlk sa zavazuje vykonat každú platbu podta zmluvy O úvere alebo V súvislosti silou bez zrazenia alebo zadržania akejkoFvek čiastky
s výnimkou pripadu, ak je právnymi predpismi požadovaná Daňová zrážka. Ak Dlžnikovi ukladá právny predpis povinnost vykonat Daňovú
zrážku, Dlžník musí (a) vykonat Daňovú zrážku v lehote a sp~sobom vyžadovaným prislušným právnym predpisom, (b) bezodkladne Po
vykonaní Daňovej zrážky predložit Veritel‘ovi dčkaz o torn, že bola vykonaná, a (c) vykonat platbu Veriteľovi tak, že táto bude zvýšená o takú
čiastku, ktorá zabezpečí, aby Veriteľ dostal aj po vykonani Daňovej zrážky platbu v takej výške, v akej byju bol býval dostal v prlpade, ak by
právny predpis neukiadal Dižnlkovi povinnost vykonat Daňovú zrážku.

Každá čiastka splatná Veritel‘ovi podľa zmluvy o úvere alebo v súvislosti 5 iou (vrátane odplát Veriteta a náhrady jeho účelne
a preukázateľne vynaložených výdavkov) je v zmluve o úvere uvedená bez dane z pridanej hodnoty, ktorá mčže byť splatná v súvislosti
s platbou takej čiastky. Ak bude takáto daň splatná, Dižnlkje povinnýzaplatit Veritetovi okrem samotnej čiastky splatnej podra zmluvy O úvere
alebo v súvislosti silou aj prlslušnú čiastku takejto dane.

7. Závazné vvhlásenia

Pre účely zmluvy O úvere Dlžnik poskytuje Veriterovi nasledujúce vyhlásenia:

(a) Dlžnlk má (1) právnu subjektivitu, a spésobilost na právne úkony podra právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj riadne
oprávnenie vykonávat činnost, ktorú vykonáva, (2) pričom v prípade, ak je Dlžnlk obcou alebo mestom, potom je obcou alebo mestom,
ktorěje právnickou osobou podra zákona č. 369/1990 Zb., alebo Zákona č. 40111990 Zb. alebo zákona č. 377/1990 Zb., všetky uvedené
zákony v ich aktuálnom znení, alebo mých zákonov, ktoré ich nahradia, (3) prípadne ak Dlžník je samosprávnym krajom (vyšším
územným celkom), je právnickou osobou podra zákona Č. 302/2001 Z. z., v aktuálnom znenl, alebo mého zákona, ktorý ho nahradi,

(b) Dižnlk získal všetky súhlasy a podnikol všetky kroky potrebné podra: (1) právnych predpisov, (2) svojich interných predpisov
a dokumentov, pokiaľ nejaké interně predpisy a dokumenty existujú, ako aj (3) akýchkoFvek mých dokumentov, ktorými je viazaný, na to,
aby platne uzavrel zmluvu o úvere a každý iný dokument s iou súvisiaci, ktorého je zmluvnou stranou a aby plnil všetky povinnosti, ktoré
v horn na seba prevzal, a akje Dlžnlk obcou, mestom, alebo samosprávnym krajorn, potorn Dlžnlk v súvislosti s uzavretim zmluvy o úvere
a plnenim povinností znej postupoval navyše aj v súlade 5 pravidlami a postupmi týkajúcimi Sa verejného obstarávania podia príslušných
právnych predpisov,

(c) zmluva o úvere a každý dokument, ktorého je Dlžnik zmluvnou stranou v súvislosti so zmluvou O úvere je platný a pre neho závazný,
(d) uzavretie zmluvy o úvere a každého dokumentu v súvislosti so zmluvou O úvere, ktorého je Dižník zmluvnou stranou a jeho pinenie

povinnosti podta takého dokumentu nie jev rozpore: (1) so žiadnym právnym predpisom, (2)so žiadnym zjeho interných predpisov
a dokumentov, pokiaľ nejaké interně predpisy a dokumenty existujú, ani (3) so žiadnym mým dokumentom, ktorým je viazaný,

(e) riadna účtovná závierka Dlžníka (ak má Dlžnlk Ovládanú osobu, tak konsolidovaná a ak má Dlžník povinnost auditu iadnej účtovnej
závierky, tak auditovaná) naposledy doručená Veritetovi (1) bola pripravená vsúlade so slovenskými účtovnými predpismi, ktoré boli
konzistentne aplikované počas celého úČtovného obdobia, za ktoré bola pripravená, (2) poskytuje verný a pravdivý obraz
o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovnictva Dlžníka a o finančnej situácH ku dilu. ku ktorému bola vyhotovená, to všetko za
predpokladu, že Dlžník je povinný viest účtovnictvo podta osobitných právnych predpisov,

(Ü odo dila, ku ktorému bola vyhotovená riadna účtovná závierka Dlžnika (ak má Dlžník Ovládanú osobu, tak konsolidovaná a ak má Dlžník
povinnost auditu riadnej úČtovnej závierky, tak auditovaná) za posledné účtovně obdobie Dlžnlka predchádzajúce účtovnému obdobiu,
v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere, nedošlo ku žiadnej podstatnej negatlvnej zmene v jeho fínančnej situácii (ak má Dlžnlk Ovládanú
osobu, tak konsolidovanej ~nančnej situácfl), to všetko za predpokladu, že Dlžník je povinný viesť účtovnictvo podia osobitných právnych
predpisov,

(g) neprebieha ani nehrozí žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili
nepriaznivo. mat Podstatný nepriaznivý dopad na Dížnika,
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(h) každá infom,ácia predložená Dlžnlkom v súvislosti S uzavretim zmluvy O úvereje správna a pravdivá ku dŘu, ku ktorému bola predložená
a Dlžník neopomenul predložit Veritetovi žiadnu informáciu, ktorej predloženie by spČsobilo, že má informácia, ktorá bola Veritetovi
predložená by sa stala nepravdivou alebo zavádzajúcou,

(i) Dlžnlk neuznal žiaden svoj dlh formou vykonateľnej notárskej zápisnice voči žiadnej osobe ani nezriadil žiadne záložné právo ani ně
právo zabezpečenia k žiadnemu svojmu existujúcemu alebo budúcemu majetku, ani neposkytol ručenie ani iný spĎsob zabezpečenia
závazkov tretej osoby, s výnimkou záložných práv, vykonateľných notárskych zápisnic alebo mých práv zabezpečenia, údaje o ktorých
boll pisomne oznámené Veriterovi Dižnlkom pred uzavretlm zmluvy O úvere.

Ci) Dlžnik pod sankciou okamžitej splatnosti celej dlžnej sumy ku dŘu, kedy sa Veriteľ dozvedel o nepravdivosti tohto vyhlásenia, vrátane
splatnosti ůrokov za celú dohodnutú dobu úveru vyhlasuje, že nemá kVeriterovi osobitný vztah podVa 535 zákona o bankách Č. 48312001
Z.z. v znení neskoršich predpisov,

(k) p11 vykonanl každej platby podfa zmluvy o úvere alebo v súvislosti s ňou Dlžnlk použije výhradne tinančné prostriedky. ktoré sú jeho
vlastnlctvom, a v pripade, ak je Dlžnik fyzickou osobou a má pripadne mal bezpodielové spoluviastnlctvo manželov. potom aj finančně
prostriedky, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastnlctve manželov, prípadne sú súčastou Zaniknutého a zatiar nevyporiadaného
bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

(I) Dlžnlk vystavuje každý dokument a uzatvára každú zmluvu, ktorej je zmluvnou stranou a každý dokument súvisiaci s takou zmluvou, vo
vlastnom mene a na svoj vlastný účet,

(m) nemá žiadne také závazky Po lehote splatnosti voči žiadnemu daňovému úradu, voČi Sociálnej poistovni, voči Zdravotným poistovniam,
colným úradom ani žiadnernu ůradu práce. O ktorých by Veritera p[somne neinformoval pred uzavretim zmluvy O úvere.

8. Informačně povInnosti

8.1. Do Času úplného splnenia všetkých peňažných závazkov na základe Zmluvy a každého s ňou súvisiaceho dokumentu voči Veriterovi, sa
Dlžník zavazuje doručovať Veriteľovi nasledovné dokumenty, pričom v prípade dokumentov uvedených v tomto bode 8.1 sa za doručenie
okrem listinnej podoby považuje aj doručenie elektronicky na e-mailové adresu Veritera, určenú podľa Článku 14. Doručovanie týchto
Všeobecných obchodných podmienok pre úvery:

(a) riadnu úplnú (vrátane prlloh) účtovnú závierku DIžnlka (ak má Ovládanú osobu, tak konsolidovanú a ak má povinnost auditu riadnej
účtovnej závierky, tak auditované a spolu so správou auditora) za každé z jeho účtovných období, a to bez zbytočného odkladu po
tom, ako bola vyhotovená, najneskčr však do 95 dnĺ odo dňa skončenia prisiušného účtovného obdobia, to všetko Za predpokladu,
že Dlžník je povinný viest úČtovnlctvo podľa osobitných právnych predpisov; pričom povinnost podľa tohto bodu (a) má Dlžnik len
v pripade, že takýto kompletný dokument nie je verejne dostupný na stránke ~.registeruz.sk,

(b) kópiu každého podaného daňového priznania k dani z prljmu Dlžnlka, vrátane důkazu ojeho podani, a to bez zbytočného odkladu
potom, ako bob podané.

(c) priebežné účtovně výkazy Dlžnlka Za každý kalendárny štvrtrok s výnimkou posledného kalendárneho štvrtroka v roku, a to bez
zbytočného odkladu potom, ako boli vyhotovené, najneskčr však do 30 dní odo dňa skončenia prislušného kalendárneho štvrtroka,
avšak u Dlžníka, ktorý je mestorn, obcou alebo samosprávnym krajom len za predpokladu, že také dokumenty je Dlžnlk povinný
vyhotovovat.

8.2 Do času úplného splnenia všetkých peňažných závazkov na základe zmluvy O úvere a každého s ňou súvisiaceho dokumentu voči
Veriterovi sa Dlžník zavázuje oznamovat Veritel‘ovi:

(a) každi~ zmenu v postupoch, podľa ktorých sa vyhotovuje riadna účtovná závierka Dlžnika a ďalšie informácie v takom rozsahu, aby
umožnili Veriterovi vykonat porovnanie tinančnej situácie Dlžnlka pred Zmenou a po zmene, to všetko za predpokladu, že Dlžnlkje
povinný viest účtovnlctvo podľa osobitných právnych predpisov;

(b) každý zámer (1) znlžit základné imanie DIžnlka. ak Dlžnlk základné imanie má, (2) zmenit obchodně meno, názov, sidlo, štatutárny
orgán alebo člena štatutárneho orgánu Dlžnika, ak ich Dlžník má a v prípade, že je Dlžnik fyzickou osobou, každý zámer a/abebo
rozhodnutie zmenit svoje osobně údaje, obchodně meno alebo miesto podnikania, (3) podat návrh na konkurz, reštrukturalizáciu
alebo obdobné konanie voČi Dlžníkovi, ukončit svoju podnikateľskú činnost, (4) zmenit právnu formu, ak je to právne možné, vstúpit
do likvidácie alebo rozhodnút o zrušeni bez bikvidácie Dlžnika, ak je to právne možné, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa
o takomto zámere dozvie;

(c) každé rozhodnutie prlslušného orgánu Dlžnlka O ved uvedenej v odseku (b) vyššie, ak taký orgán Dlžnlka existuje, a to bez
zbytočného odkladu potom, čo bob takéto rozhodnutie prijaté;

(d) informácie O akomkorvek existujúcom abebo hroziacom spore alebo konani (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania),
ktoré by mohli, ak by skončili nepriaznivo, mat Podstatný nepriaznivý dopad na Dlžnlka, a to bez zbytočného odkladu potom, Čo sa
takéto informácie dozvedel;

(e) že Dlžnlkovi bob doručené upovedomenie o začati exekúcie abebo výkonu rozhodnutia spolu s kópiou takého upovedomenia, a to
bez zbytočného odkladu potom, čaje takéto upovedomenie doručené;

(Ü aktualizovaný zoznam spobočnlkovlakcionárov Dlžnlka, ak existujCi spoločnici/akcionári Dižnlka a ak má Dlžnlk aspoň jednu
Ovládanú osobu, tak aj aktualizovaný zoznam Ovládaných osób ljlžníka, a to bez zbytočného odkladu po akejkol‘vek zmene
v ktoromkorvek zozname, ako aj potom, Čo oto Venter požiadal;

(g) každé zmenuv údajoch týkajúcich sa Dlžnlka, najmá pokiar ideo obchodně meno alebo názov Dlžnika, jeho štatutárne orgány, jeho
sídlo, miesto podnikania, a všetky ostatné údaje zapisané v registri, v ktorom je Dlžnik registrovaný (napr. obchodnom registni,
živnostenskom registri), spolu s predboženlm aktuálneho výpisu z toho registra, v ktorom je DIžnlk registrovaný, a to bez zbytočného
odkladu odo dňa takejto zmeny;

(h) skutočnosť, že nastal Pripad porušenia zmluvy a to bez zbytočného odkladu potom, ako sa O toni dozvedel;
(i) každú ďaišiu informáciu týkajúcu sa plnenia povinnosti podFa zmluvy O úvere abebo v súvisbosti 5 ňou alebo finančnej situácie Dižnlka,

a to bez zbytočného odkladu potom, čo oto Venter požiadal.
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9. Všeobecné povinnosti

Do úplného spinenia všetkých peňažných závazkov na Základe zmluvy o úvere a každého s ňou súvisiaceho dokumentu voči Veritetovi sa
Dlžnlk zavazuje plnit riadne a včas nasledujúce povinnosti:

(a) dodržiavat v každom podstatnom smere všetky právne predpisy a závazné rozhodnutia, nariadenia, licencie (bez ohradu na ich formu
a názov) vydané prislušnými orgánmi, týkajúce sa ochrany životného prostredia, ktoré sa na Dlžníka vztahujú;

(b) nezriadit žiadne právo zabezpečenia k svojmu existujúcemu ani budúcemu majetku, ani dovolit aby došlo k vzniku práva zabezpečenia
alebo k zataženiu právom tretej osoby, k jeho existujúcemu ani budúcemu majetku s výnimkou pripadu, ak k tornu dal Veriteľ
predchádzajúci písomný súhlas;

(0) nenakladat so svojim majetkom s výnimkou nakladania 5 majetkom pri výkone bežnej podnikaterskej činnosti osoby, ktorá 5 majetkom
nakladá za bežných trhových podmienok as výnimkou pripadu, ak k tornu dal Veritet predchádzajúci plsomný súhlas;

(d) s výnimkou pripadu, ak k tornu dal Veriteľ predchádzajúci pisomný súhlas. neuzavriet: (i) zmluvu O úvere, zmluvu O půžičke ani o mom
dočasnorn poskytnuti peňažných prostriedkov žiadneho charakteru (vrátane vydania dlhopisu, vystavenia zmenky. uzavretia zrnluvy
O flnančnom leasingu alebo inej zmluvy s podobným ekonomickým účinkom), na základe ktorej by bol oprávnený prijat alebo povinný
poskytnút peňažné prostriedky alebo by prevzal povinnosti ekonomicky podobné povinnosti vrátit poskytnuté peňažné prostriedky; (ii)
zmluvu, na základe ktorej by došlo alebo mohlo důjsť k vystaveniu bankovej záruky, alebo k poskytnutiu mého práva zabezpečenia,
akoukoľvek tretou osobou v súvislosti 5 plnenim jeho závazkov;

(e) neposkytnůt žiadne zabezpečenie žiadneho závazku žiadnej inej osoby s výnimkou prĺpadu, ak k tomu dal Veriteľ predchádzajúci
plsomný sůhlas;

(Ü v pripade, ak je Dlžnik podnikatel‘om, zabezpečit aby v hlavnom predmete podnikatel‘skej činnosti Dlžníka nedošlo k žiadnej podstatnej
zmene s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veritel‘ predchádzajúci plsomný súhlas;

(g) neuskutočnit a zabezpečit, aby nedošlo k zlúčeniu ani splynutiu Dlžnika so žiadnou inou osobou ani rozdeleniu na viacero osčb, ak je
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Dlžnlka v zmysle Obchodného zákonníka právne možné, s výnimkou pripadu, ak k tomu dal Veriteľ
predchádzajúci plsomný súhlas;

(h) poistit svoj majetok a zodpovednosť za svoju činnost v rozsahu a spósoborn, ktorým bys náležitou starostlivostou bežne postupoval iný
subjekt vykonávajúci činnosti a vlastniaci majetok porovnatetné s činnostami a majetkom pr(slušnej osoby;

(i) neudelit v súvislosti so žiadnyrn svojlm dlhorn voči akejkoľvek osobe súhlas s vykonateľnostou vo formo vykonateVnej notárskej zápisnice
s výnimkou pripadu, ak k tornu dal Veriteľ predchádzajúci písomný súhlas;

(j) zabezpečit, aby všetky peňažné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy O úvere boli použité výlučne na účel stanovený zmluvou
O úvere;

(k) v pripade kontokorentného úveru nevypovedat zmluvu o vedení Bežného účtu uzavretú 5 Veritetom ani inak nezrušit Bežný účet vedený
u Veriteľa pred úplným splatenim závazkov vyplývajúcich Zo zmluvy O úvere;

(I) preukázat Veriteľovi zaplatenie poistného za nehnutefný majetok - stavby, ku ktorému bob zriadené záložné právo na zabezpečenie
pohl‘adávok Veriteta v súvislosti s touto zmluvou O úvere, bez ohl‘adu nato, čije záložcorn Dlžnlk alebo akákoľvek má tretia osoba, a to
Po prvýkrát ku dňu uzavretia zmluvy o zriadenl záložného práva a následne pravidelne ku dňu splatnosti poistného, najmenej však raz
ročne, pričom v pripade, že záložca nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí mého porušenia prlslušnej poistnej zmluvy, Veritef
má právo, nie však povinnost, vo vlastnom mene a na účet záložcu vykonat všetky kroky smerujúce k odstráneniu powšenia povinnosti
záložcu ako poisteného alebo poistnlka, vrátane zaplatenia akéhokorvek poistného dlžného podľa prlslušnej poistnej zmluvy;

(m) umožnit Veriteľovi na jeho požiadanie prlstup k informáciárn, vrátane prístupu k dokumentom, prlstup do priestorov a k akémukotvek
majetku Dlžnlka (najma k zásobám, avšak bez obmedzenia na zásoby), aké bude Venter požadovat za účelom preverenia plnenia
povinnosti Dlžnlka podta zmluvy O úvere a každého s ~ou súvisiaceho dokumentu a pravdivosti a správnosti informácii predložených
Veritel‘ovi;

(n) v pripade, že zmluva o úvere je povinne zverejňovanou zmluvou podta zákona 211/2000 Z.z. o slobode intormácii v znení neskoršlch
predpisov (d‘alej len Zákon o slobode mnfomiácil), je Dlžnik povinný zverejnit zákonným spósobom túto zmluvu o úvere, ako aj jej
neskoršie uzavreté dodatky, a následneje povinný udržiavat zmluvu O úvere a jej prípadné dodatky takto zverejnené podobu do úplného
zániku všetkých závazkov zo zmluvy O úvere, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia jej účinnosti podta zákona. Povinnost
podta predchádzajúcej vety má Dlžnik tiež pri každej z tých súvisiacich zmlúv a dohÓd, v ktorých sa táto zmluva O úvere uvádza ako
zabezpečená pohl‘adávka;

(0) v prlpade, že ručitetská listina alebo iný dokument, podIa ktorého Ručiteľ prevzal svoje povinnosti v súvislosti s touto zmluvou o úvere
(d‘alej len Ručitelská listina), je povinne zverejňovanou zmluvou podIa Zákona o slobode informácií, je Dlžnlk povinný zabezpečit, aby
každý takýto Ručitet zverejnil zákonným spósobom Ručitetskú listinu, ako aj všetky tie súvisiace zmluvy a dohody, v ktorých sa takáto
Ručiteľská listina uvádza ako zabezpečená pohtadávka, pričom Dlžnlk je povinný zabezpečit, aby zverejnené dokumenty ostali takto
zverejnené Po dobu do úplného zániku všetkých závazkov z takejto Ručitel‘skej listiny, najmenej však počas piatich rokov od
nadobudnutia účinnosti Ručiteľskej listiny podIa zákona;

(p) v pripade, že Over podIa tejto zmluvy o úvere bol zabezpečený záložným právom, ktoré bob registrované v prislušnom registri záložných
práv, je Olžnlk povinný zabezpečit Po zániku zaregistrovaného záložného práva aj jeho výmaz v prlslušnom registri záložných práv;

(q) v prlpade, že Dlžnlk sa v zmluve o úQere zaviazal dodržiavat finančné kovenanty, ktoré sú popisané vzorcom, pričom vo vzorci
je uvedený slovný popis ukazovateľa a tiež Čísla riadku z prislušného tlačiva finančného výkazu schválenom Mmnisterstvorn financií SR,
v ktorom je ukazovatel‘ uvedený, sa zmluvné strany dohodli, že v pr[pade, že ak bude neskór Po uzavretí zmluvy O úvere posudzovaný
finančný ukazovateľ uvádzaný v mom člsle riadku, rozhodujúci pre jeho posúdenme je významovo zhodný slovný popis ukazovatel‘a
v príslušnom tlačive schválenom Mmnisterstvom financil SR a nie zmenené čĺslo riadku.

IQ. Porušeriie zmluvy o úvere

Každá z nasledujúcich skutočnostl sa považuje za Prípad porušenia zmluvy bez ohľadu na to, či jej nastanie mohli Dlžnlk alebo má osoba
ovplyvnit:

(a) DIžnlk nezaplatí Čiastku dlžnú podľa zmluvy O úvere alebo mého súvisiaceho dokumentu v deň jej splatnosti spósoborn vyžadovaným
v takom dokumente;

(b) Dlžnlk nedodrží akúkol‘vek povinnost vyplývajúcu zo zmluvy O úvere alebo mého súvisiaceho dokumentu;
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(c) ktorékoVvek z vyhláseni, ktoré bob urobené alebo ktoré sa považovalo za Zopakované Dlžnlkom v zmbuve o úvere alebo ktoromkoľvek
mom súvisiacom abebo Dlžnlkom predloženom dokumente (vrátane žiadosti Dlžníka, na základe ktorej bola zmluva O úvere uzavretá),
bob nepravdivé v daň, kedy bob urobené abebo v deň, kedy Sa považovalo za Zopakované;

(d) akákorvek čiastka dlhu Dlžnlka nieje zaplatená v deň jej splatnosti, alebo sa stane predčasne splatnou alebo splatnou na prvé požiadanie
veriteľa — tretej osoby, abebo Verheľa v prlpade čiastky dlžnej podra akéhokoľvek mého dokumentu uzavretého medzi Veriterom
a Dlžnikom (vrátane akýchkol‘vek mých zmbúv O úvere alebo s nimi sůvisiacich dokumentov), alebo hrozí, že Sa tak stane v důsledku
porušenia povinnosti prlsbušnej osoby;

(a) Dlžnlk Sa stane abebo může byť považovaný za pbatobne neschopného abebo predÍženého pre účely akéhokorvek právneho predpisu,
ktorý sa na neho vzfahuje;

(D Dlžnlk vyhlási alebo uzná voči ktorémukorvek svojmu veriteľovi alebo akejkorvek lne] osobe svoju neschopnosf splácať svoje dlžné
čiastky v čase ich splatnosti;

(g) Dlžnlk začne rokovanie s viacerými veritermi O akejkorvek reštrukturalizácii abebo zmene splatnosti svojho dlhu;
(h) Dlžnlk abebo akákol‘vek má osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu na ma]etok Dlžnika, na reštrukturalizáciu alebo na začatie mého

podobného konania voči Dlžnlkovi v akejkoVvek krajine, to všetko za predpokladu, že vyhlásenie konkurzu na majetok Dbžnika,
reštrukturalizácia abebo začatie mého obdobného konania voči Dlžníkovi je právne možné;

(i) dčjde k návrhu na zasadnutie štatutárneho alebo něho orgánu Dlžnlka (alebo k jeho rozhodovaniu per rollam), ak taký orgán Dlžnlka
existuje, za účebom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, na reštrukturalizáciu, na bikvidáciu alebo na zrušenie
bez likvidácie;

Ci) voči Dlžnlkovi bude podaný návrh na exekůciu, výkon rozhodnutia alebo na podobné konanie, ktorého účebom je nútený výkon
právoplatného rozhodnutia;

(k) Dlžnik prestane vykonávať alebo nastali okolnosti (vrátane zámeru príslušnej osoby), ktoré můžu smerovat k zastaveniu vykonávania,
jeho hlavného predmetu podnikaterskej činnosti v pripade, akje Dbžnik podnikateľom;

(I) plnenie povinnosti Veritera abebo Dlžníka podra zmbuvy O úvere alebo ktoréhokoľvek mého súvisiaceho dokumentu jev rozpore alebo Sa
dostane do rozporu s právnymi predpismi abebo to príslušná osoba tvrdl;

(m) Dlžnik spochybní platnosC zmluvy o úvere abebo mého súvisiaceho dokumentu z akýchkorvek důvodov, abebo prejavi svoj úniyseb
odstúpit od takéhoto dokumentu alebo ho vypovedaf;

(n) v pripade, ak je Dlžnlk obchodnou spotočnosťou a jednou abebo viacerýnii navzájom súvisiacimi alebo nesúvisiacimi transakciami důjde
oproti stavu oznámenému VeriteVovi prad uzatvorenlm zmluvy O úvere ku zmene vlastnlctva podielu na zákbadnom imani a/alebo
hlasovacích právach Dlžnlka vo výške viac ako je percentuálny podiel určený v zmluve O Ovare a ak taký podiel nieje určený, k akejkorvek
zmene vlastnlctva podielu na základnom mani a/abebo hlasovacích právach Dlžnlka, okrem pripadu, ak stým Venter vopred pisomne
sůhlasl;

(o) ktorákorvek Ovládaná osoba Dlžnika (v pripade, ak má DIžnlk aspoň jednu Ovládanú osobu) prestane byť jeho Ovládanou osobou;
(p) nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočnosti, ktoré podía odůvodneného názoru Veriteľa budú

mať pravdepodobne Podstatný nepriaznivý dopad na Dlžnika;
(q) v pnipade, ak bob v prospech Veritera zrřadené akékoľvek záložné právo v súvislosti so zmbuvou O úvere alebo akýmkorvek súvisiacim

dokumentom, důjde k zniženiu hodnoty predmetu takého záložného práva oproti hodnote akceptovanej Veritel‘om v čase zriadenia
záložného práva, alebo také záložné právo po jeho zniadenl nevznikne, abebo Sa zabezpečenie závazkov podľa zmluvy O úvere alebo
akéhokorvek súvisiaceho dokumentu stane podľa odůvodneného názoru Veritera nedostatočné, a Obžnlk také zabezpečenie nedoplní
spůsobom a v lehote určenej vo výzve Veritera;

(r) v pripade, ak je Dlžnik samosprávnym krajom (vyššlm územným celkom), a Štátna pokbadnica v zmysbe pnlslušných právnych predpisov
neodsúhlasi platbu akejkoľvek čiastky, ktorá má byť zaplatená Dlžnikom podra zmlu‘y o Ovare abebo mého s ňou súvisiaceho dokumentu;

(s) v pripade, ak pohfadávka, ktorá je zabezpečená čo a] ben čiastočne, záložným právom k tomu istému zálohu alebo jeho časti, ako je
zabezpečená pohľadávka Veritera z tejto zmluvy O úvere; nie je zaplatená v deň je] spbatnosti, alebo sa stane predčasne splatnou alebo
splatnou na prvé požiadanie veriteľa — tretej osoby, abebo Veritera v pripade čiastky dlžnej podra akéhokoľvek mého dokumentu
uzavretého medzi Veriteíom a Dbžnlkom (vrátane akýchkorvek mých zmlúv o úvere abebo s nimi súvisiacich dokumentov), alebo hrozl,
že sa tak stane v důsledku porušenia povinnosti prislušnej osoby; .

(t) Veriteľ nadobudob odůvodnené podozrenie, že konanie
a. Dlžnlka, abebo
b. Dlžnlkových Ovládaných alebo Ovládajúcich osůb, abebo
c. osčb poskytujúcich zabezpečenie závazkov Dbžnbka zo zmbuvy O úvere, abebo
d. osůb oprávnených konať za Dlžnlka, alebo za jeho Ovládané abebo Ovbádajúce osoby, abebo
e. osůb oprávnených konať za osoby poskytujúce zabezpečenie závazkov Dlžnlka zo zmbuvy o úvere,

odporuje právnym predpisom abebo ich obchádza, aleboje v rozpore s dobrými mravmi alebo So zásadami poctivého obchodného styku.

11. Popiatky!odplatv podľa Cennika Veriteľa a náhrady v~davkov

Okrem poplatkov a odplát, ktoré je Dbžnbk povinný zaplatit Veriterovi podra ich osobitnej vzájomnej dohody sa Dbžnlk zavazuje platit Veritel‘ovi
aj všetky poplatky a odplaty, ktoré budú uvedené v Cenniku Veriteľa v čase vykonania spoplatňovaněho úkonu, a to (a) v čiastkach
uvedených v Cenniku Veriteta, (b) so spbatnosťou bez zbytočného odkladu po vykonaní spopbatňovaného úkonu pripadne tak, akoje uvedené
nižšie, (c) v pripade platby mnak ako započítanlni/inkasom z Bežného účtu, s uvedenim konštantného symbolu ako je uvedené v článku 17.
nižšie, to všetko pokiar nie jev zmbuve o úvere, uvedené inak:

(a) odplatu za dojednanie závazku (uzavretie zmbuvy a úvere)ipopbatok za poskytnutie úveru —v deň uzavretia zmluvy O úvere, ale najneskůr
v treti pracovný deň nasbedujúci po dni uzavretia zmbuvy O úvere, pričoni v pripade, že zmbuva a úvereje povinne zverejňovanou zmluvou
podľa Zákona o sbobode informácií, odplata je splatná v deň kecly mal Venter preukázané nadobudnutie účinnosti zmluvy O úvere, abe
najneskůr v treti pracovný deň nasbedujúci Po dni preukázania nadobudnutia účinnosti zmluvy a úvere; a poplatok za poskytnutie úveru
(v pr[pade Profihypoůveru) — najneskůr v deň, kedy dochádza prvýkrát k poskytnutiu peňažných prostniedkov z úveru;

(b) odplatu za rezervovanie neposkytnutých peňažných prostriedkov (závazková provizia) pri komerčných úveroch v EUR a cudzej mane
(termínovaný, revolvingový. kontokorentný Over) — mesačne, vždy v posbedný pracovný daň kabendárneho mesiaca, za ktoiý sa odplata
plati, pničom odpbata Sa plati pri kontokorentnom úvere, pri ktorom boli dohodnuté odkladacie podmienky - za dobu počnúc dňom, kedy
Po nadobudnuti účinnosti zmbuvy a úvere Veriteľ akceptoval spbnenie odkbadaclch podmienok; pri terminovanom Overe, revolvingovom
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úvere a pri takom kontokorentnoni úvere, ktorý nemá dohodnuté odkladacie podmienky - za dobu počnúc dňom, kedy zmluva O úvere
nadobudla účinnosť, resp. počnúc najbližšie nasledujúcim Pracovným dňom Po nadobudnuti jej účinnosti; pričoni doba za ktorú se
odplata platí, končí pri všetkých typoch úverov dňom, kedy je podľa zmlu‘y o úvere naposledy možné peňažné prostriedky poskytnúť;

(c) odplatu za navýšenie objemu úveru — V deň uzavretia dodatku k zmluve O úvere, ktorým sa zvyšuje suma úveru, najneskÓr V treti
pracovný deň nasledujúci Po dni uzavretia tohto dodatku;

(d) odplatu za prolongáciu splátky Úveru Z podnetu klienta — v deň uzavretia prislušného dodalku k zmluve O úvere, najneskčr V treti
pracovný deř‘ nasledujúci Po dni uzavretia tohto dodatku;

(e) odplatu za predčasné splatenie terminovaného úveru alebo jeho časti — v daň predčasného splatenia terminovaného úveru alebo jeho
časti, najneskör V piaty pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho Po kalendárnom mesiaci, V ktorom bol predčasne splatený
termínovaný Over alebo jeho časť,

(D odplatu za skrátenie konečnej splatnosti kontokorentného alebo revolvingového úveru dodatkom k zmluve — v deň uzavretia dodatku k
zmluve o úvere, ktorým sa skrátila konečná splatnosť úveru, najneskčr v treti pracovný deň nasledujúci po dni uzavretia tohto dodatku,

(g) odplatu za poskytnutie konsolidačného úveru v rámci reštrukturalizácie — z podnetu klienta — v daň uzavretia znhluvy O úvere, najneskčr
v treti pracovný daň nasledujúci Po dni uzavretia tajto zmlu‘y, pričom v pripade, že zmluva o úvere je povinna zverejňovanou zmluvou
podIa Zákona o slobode informácii, odplata je splatná v deň kedy mal veritef preukázané nadobudnutie účinnosti zmluvy O úvere, ale
najneskůr v treti pracovný deň nasledujúci po dni preukázania nadobudnutia účinnosti zmluvy o úvere;

(h) odplatu za zabezpečenie protestu zmenky — v deň vykonania protestu zmanky, najneskĎr v lehote uvedenaj vo ‘~‘zve Veritel‘a na
zaplatenia odplaty;

(i) odplatu za vedenie úverového účtu — mesačne vždy v 25. daň kalendárneho mesiaca, pričom ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, vtedy v najbližšl predchádzajúci pracovný daň, (v pripade Profihypo úveru je poplatok splatný v deň splatnosti mesačnaj
splátky úveru)

(j) odplatu za zmenu/doplnenie zmluvy o úvere z podnatu klienta dodatkom, ako aj zmeny v dokumantoch súvisiacich so zmluvou O úvere
— V deň uzavretia prislušného dodatku k zmluve o úvere/v deň vykonania zmeny v dokumentoch súvisiacich so zmluvou O úvere,
najnaskůr v tratí pracovný deň nasledujúci Po dni uzavretia tohto dodatku/dni vykonania zmeny.

(k) odplatu za zaslanie každej upomienky o nezaplatení dlžnej sumy, resp. o neplneni akejkoľvek zmluvnej podmienky — V deň odoslania
upomienky.

Dlžnik bol v plnom rozsahu oboznámený $ Cennikom Veritera platným v čase uzavretia zmluvy O úvere, čo potvrdzuje svojlm podpisom na
zmluve o úvere. Dlžnik výslovne súhlasl stým, že každá zmena v Cenníku Veriteľa bude pre nehov celom rozsahu závazná jej vyvesenim
v obchodných priestoroch Veriteľa, ako keby svoj súhtas s takou zmenou vyjadril výslovna. V pripade rozporu medzi ustanoveniarni Cennlka
Veriteľa a zmluvy o úvere je rozhodujúce to. čo je uvedené v zmluve o úvere. Okrem toho sa Dlžnlk zavazuje zaplatiť Veritel‘ovi náhradu
všetkých účetne a preukázaterne vynaložených výdavkov, ktoré Veriteľovi vzniknú v súvislosti $ uplatňovanim jeho nárokov zo zmluvy
o úVere.

12. Slul, odškodnenia a refinančně náklady

Dlžnik dáva Variteľovi sľub odškodnenia a zaväzuje sa, že nahradl Veriterovi na jeho požiadania (a) Škodu, ktorá mu vznikne z toho, že
Variteľ uzavrel zmluvu O úvere as ňou súvisiace dokumenty, a (b) všetky náklady, ktoré Veriteľ účelne a preukázateľne vynaloží v súvislosti
so zmluvou o Ovare a s ňou súvisiacimi dokumentmi v dĎsledku prijatia alebo zmeny akýchkoľvek právnych predpisov alebo opatrení.
nariadeni alebo rozhodnutí akéhokoľvek orgánu dohradu nad Veritel‘om alebo zmeny v ich interpretácii alebo aplikácii Po dni uzavretia zmluvy
o úvere, vrátane akýchkol\‘ek povinných nákladov, rezerv alebo požiadaviek na kapitálovú primeranost.

Pre účely sl‘ubu odškodnenia Olžnik potvrdzuje Veritaľovi, že na základe svojej žiadosti ho požiadal, abys Dlžníkom uzavrel zmluvu O Ovare
a s ňou súvisiace dokumenty, k čomu Veriteľ nebol povinný.

(a) V pripade, že peňažné prostriedky alebo ich čast, ktoré holi Dlžnlkovi poskytnuté ako terminovaný úver s pohyblivou úrokovou sadzbou,
Dlžnlk vráti skÓr ako hola dohodnutá doba splatnosti, zavázuje sa Dlžnlk zaplatif Veriteľovi aj čiastku refinančných nákladov (dalej len
„Refinančně náklady‘), ktoré Po zohfadnení dohodnutého spčsobu splácania Overu Veriteľ urči vychádzajúc najmu z kladného rozdielu
niedzi: (1+111)—al + IV), pričom:

„1‘ je čiastka úrokov zo sumy: predčasnej splátky, ktorú čiastku by bol Venter získal za obdobie: odo dňa úhrady
predčasnaj splátky do konca práve prebiehajúceho Urokového obdobia v pripade, ak by došlo k splateniu termínovaného
úveru alebo jeho časti v posledný deň vtedy prebiehajúceho Urokového obdobia; vypočítaná na základe úrokovej
sadzby: uvedenej v zmluve O Overe a stanovenej dva Pracovné dni pred začiatkom toho prebiehajúceho Úrokového
obdobia, počas ktorého hola predčasná splátka vykonaná, zníženej a sumu marže; a

„II‘ je čiastka úrokov, ktoré by bol Veriteľ ziskal reinvestovanim sumy predčasnej splátky za obdobie: odo dňa úhrady
predčasnej splátky do konca vtedy práve prebiehajúceho „kokového obdohia; za trhovú sadzbu, pričom trhovou
sadzbou pre obdobie (odo dňa úhrady predčasnej splátky - do konca vtedy práva prehiehajúceho Urokového obdohia)
je sadzba: EURIBOR vyhlasovaná v rozhcdujúci deň (ďalej ten Rozhodujúci daň), ktorým jev tomto pripade deň, ktorý
dva Pracovné dni predchádza dňu pradčasnej splátky; pričom tento EURIBOR je vyhlásaný pra obdobie v dlžke (odo
dňa pradčasnej splátky - do konca prebiehajúceho Urokového obdohia); a pokiar pre také obdobie v Rozhodujúci daň
nie je taký EURIBOR vyhlasovaný, potom sa použije sadzba vypočltaná metódou lineámej interpolácie madzi tými
dvoma hodnotami EURIBORu vyhlasovanými v Rozhodujúci daň - pra to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobia,
na ktoré tento EURIBOR vyhlasovaný je;

„III“ je čiastka úrokov zo sumy predčasnaj splátky; za obdobie odo dňa úhrady predčasnej splátky do Konečného dňa
splatnosti terminovaného úveru; vypočitaná na základe úrokovaj sadzhy vo výške Likviditnej prémie. ktorá pradstavuje
kladný rozdial madzi tou úrokovou sadzbou, za ktorú by bol Venery daň ktorý dva Pracovné dni pradchádza prvému
Dňu poskytnutia peňažných prostniedkov, získal zdroje na poskytnutie Ovaru na dobu do Konečného dňa splatnosti na
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báze pohyblivej ůrokovej sadzby - a sadzbou, ktorú V deň ktorý dva Pracovně dni predchádzal prvému Oňu poskytnutia
peňažných prostriedkov, mal: zodpovedajúci EURIBOR, (zodpovedajúci = stanovený pre obdobie rovnakej dížky ako
hola jeho dížka uvedená v zmluve o úvere); a

»IV“ je čiastka úrokov zo sumy predčasnej splátky; za obdobie odo dňa úhrady predčasnej splátky do Konečného dňa
splatnosti termínovaného úveru; vypočltaná na základe úrokovej sadzby vo výške Likviditnej prémie, ktorá predstavuje
kladný rozdiel medzi tou úrokovou sadzbou, za ktorú by bol Veriteľ v deň ktorý dva Pracovně dni predchádzal dňu
predčasnej splátky, získal zdroje na poskytnutie úveru na dobu do Konečného dňa splatnosti na báze pohyblivej úrokovej
sadzby - a sadzbou, ktorú v deň ktorý dva Pracovné dni predchádzal dŘu predčasnej splátky, mal: zodpovedajúci
EURIBOR, (zodpovedajúci = stanovený pre obdobie rovnakej dížky ako bola jeho dížka uvedená v zmluve O úvere).

(b) V prlpade, že peňažné prostriedky alebo ich časť, ktoré bolí Dlžnlkovi poskytnuté ako terminovaný úver 5 fixnou úrokovou sadzbou,
Dlžnlk vráti skár ako bola dohodnutá doba splatnosti, zavazuje sa Dlžnik zaplatit Veriterovi aj čiastku refinančných nákladov (ďalej len
„Refinančně náklady‘~, ktoré Po zohľadnení dohodnutého spčsobu splácania úveru Venter urči vychádzajúc najmä z kladného rozdielu
medzi: (1+1 II) — (II + IV), pričom:

„I‘ je čiastka úrokov zo sumy: predčasnej splátky, ktorú čiastku by bol Venter získal za obdobie: odo dňa úhrady
predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti v pripade, ak by došlo k splateniu termínovaného úveru v Konečný
deři splatnosti, vypočltaná na základe úrokovej sadzby: vyhlasovanej v Rozhodujúci deň, ktorým jev tomto pripade deň,
ktorý dva Pracovně dni predchádza prvému DŘu poskytnutia peňažných prostriedkov; a to sadzba pre obdobie v dižke
od prvého Dňa poskytnutia do Konečného dňa splatnosti, pričom sa použije sadzba:

alebo sadzba EURIBOR pre krátke úvery (tj. pokiaľ doba od prvého Dňa poskytnutia do Konečného dňa splatnosti je
najviac 1 rok); alebo sadzba EURAB3EIRS pre dlhé úvery (tj. pokiar doba od prvého Dňa poskytnutia do Konečného
dňa splatnosti je dlhšia ako 1 rok); avšak pokiar v Rozhodujúci deň - nieje pre obdobie v dlžke od prvého Dňa poskytnutia
do Konečného dňa splatnosti - vyhlasovaná žiadna taká sadzba, potom sa použije sadzba vypočitaná metodou lineárnej
interpolácie medzi tými dvoma hodnotami prislušného EURIBORuIEURAB3EIRSu vyhlasovanými v Rozhodujúci deň -

pre to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré EURIBOR! EURAB3EIRS vyhlasovaný je;

„Ir je čiastka úrokov, ktoré by bol VeriteF získal reinvestovanim sumy predčasnej splátky na medzibankovom trhu za
obdobie: odo dňa úhrady predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti v pripade, ak by došlo k splateniu
termInovaného úveru v Konečný deň splatnosti; vypočítaná na základe ůrokovej sadzby: vyhlasovanej v Rozhodujúci
deň, ktorýmje v tomto pripade deň, ktorý dva Pracovně dni predchádza dŘu predčasnej splátky; a to sadzba pre obdobie
v dížke odo dňa úhrady predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti, pničom sa použije sadzba:

alebo sadzba EURIBOR pre krátke úvery (tj. pokiar doba odo dňa predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti je
najviac I rok); alebo sadzba EURAB3EIRS pre dlhé úvery (tj. pokiar doba odo dňa predčasnej splátky do Konečného
dňa splatnosti je dlhšia ako 1 rok); avšak pokiat v Rozhodujúci deň - nie je pre obdobie v dižke odo dňa predčasnej
splátky do Konečného dňa splatnosti - vyhlasovaná žiadna taká sadzba, potom Sa použije sadzba vypočitaná metódou
lineárnej interpolácie medzi tými dvoma hodnotami prislušného EURIBORuÍEURAB3EIRSu vyhlasovanými
v Rozhodujúci deň - pre to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré EURIBOR! EURAB3EIRS
vyhlasovaný je;

„III“ je čiastka úrokov zo sumy predčasnej splátky, ktorú čiastku by bol Venter získal za obdobie: odo dňa úhrady
predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti v pripade, ak by došlo k splateniu terminovaného úveru v Konečný
deň splatnosti, vypočltaná na základe úrokovej sadzby vo výške Likviditnej prémie, ktorá predstavuje kladný rozdiel
medzi tou úrokovou sadzbou, za ktorú by Veriteľ v Rozhodujúci deň, ktorým jev tomto pripade deň, ktorý dva Pracovné
dni predchádza prvému DŘu poskytnulia peňažných prostriedkov, ziskal zdroje na poskytnutie úveru na dobu do
Konečného dňa splatnosti na báze fixnej úrokovej sadzby - a sadzbou, ktorú v deň, ktorý dva Pracovné dni predchádzal
prvému DŘu poskytnutia peňažných prostriedkov, mal pre obdobie v dižke odo DŘa poskytnutia do Konečného dňa
splatnosti:

alebo EURIBOR pre krátke úvery (tj. pokiaľ doba od prvého Dňa poskytnutia do Konečného dňa splatnosti je najviac 1
rok); alebo sadzba EURAB3EIRS pre dlhé úvery (tj. pokiaľ doba od prvého Dňa poskytnutia do Konečného dňa
splatnosti je dlhšia ako 1 rok); avšak pokiaľ v Rozhodujúci deň - nie je pre obdobie v dížke od prvého Dňa poskytnutia
do Konečného dňa splatnosti - vyhlasovaná žiadna taká sadzba, potom sa použije sadzba vypočítaná metódou lineárnej
interpolácie medzi tými dvoma hodnotami prlslušného EURIBORuIEURAB3EIRSu vyhlasovanými v Rozhodujúci deň -

pre to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré EURIBOR/ EURAB3EIRS vyhlasovaný je;

a

„IV“ je čiastka úrokov zo sumy predčasnej splátky, ktorú čiastku by bol Veriteľ ziskal za obdobie: odo dňa úhrady
predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti v pripade, ak by došlo k splateniu terminovaného úveru v Konečný
deň splatnosti, vypočltaná na základe úrokovej sadzby vo výške Likviditnej prémie, ktorá predstavuje kladný rozdiel
medzi tou úrokovou sadzbou, za ktorú by bol Veriteľ získal zdroje na poskytnutie úveru na obdobie do Konečného dŘa
splatnosti na báze fixnej úrokovej sadzby, v deň, ktorý dva Pracovně dni predchádza dŘu vykonania predčasnej splátky
- a sadzbou, ktorů v čase vykonania predčasnej splátky mal pre obdobie v d[žke odo dňa predčasnej splátky do
Konečného díla splatnosti, zodpovedajúci:
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alebo EURIBOR pre krátke úvery (tj. pokial‘ doba odo dňa úhrady predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti je
najviac I rok): alebo sadzba EURAB3EIRS pre dlhé úvery (tj. pokiar doba odo dňa úhrady predčasnej splátky do
Konečného dňa splatnosti je dlhšia ako I rok); avšak pokial‘ v Rozhodujúci deft - nie je pre obdobie v d[žke odo dňa
úhrady predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti - vyhlasovaná žiadna taká sadzba, potom sa použije sadzba
vypočítaná metódou lineárnej interpolácie medzi tými dvoma hodnotami príslušného EURIBORu/EURAB3EIRSu
vyhlasovanými v Rozhodujúci deft - pre to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré EURIBOR/
EURAB3EIRS vyhlasovaný je.

(c) V pripade úveru poskytnutého v inej mene ako EUR vykoná Veriteľ výpočet výšky Refinančných nákladov Za obdobných podrnienok.

(d) Závázkom zaplatit Refinančné náklady nie je dotknutý záväzok Dlžnika zaplatit odplatu za predčasné splatenie terminovaného úveru,
pokiar bola taká odplata v zmluve O úvere dohodnutá. Venter poskytne Dlžnlkovi na jeho požiadanie informáciu O výške Refinančných
nákladov, náhradu ktorých žiada. ako aj informáciu o výpočte tejto čiastky. Dlžnlk je povinný zaplatiť Veritel‘ovi Refinančně náklady vo
výške ako vypočlta Venter, a so splatnosťou V deft úhrady predčasnej splátky, pokiaF Venitel‘ neurči splatnosť na neskůr.

13. Zmena strán -

Dlžnlk nemčže postůpif ani previest žiadne zpráv. ktoré mu vyplývajú ZO zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ftou súvisiaceho ani previesť
žiadnu povinnost, ktorá mu vyplýva zo zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ftou súvisiaceho, na žiadnu inO osobu s výnimkou pripadu, ak k
tomu dal Veriteľ predchádzajúci pisomný súhlas. Pre účely ustanovenia 5 151d Občianskeho zákonníka sú všetky práva Olžnika vyplývajúce
ZO zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ftou súvisiaceho neprevoditerné.

Dlžnlk výslovne súhlasl stým, že Venter mÓže kedykorvek a bez jeho d‘alšieho súhlasu postúpit alebo previest ktorékorvek z Veritetových
práv (vrátane ktorejkorvek zjeho pohradávok) vyplývajúce zo zmluvy O úvere alebo z dokumentu s ?tou súvisiaceho a kedykotvek previest
ktorúkol‘vek povinnost, ktorá mu vyplýva ZO zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ‘tou súvisiaceho, na inú osobu.

Dlžník výslovne súhlasl stým, že Veriteľ móže kedykorvek a bez ďalšieho súhlasu Dlžníka použit ktorékorvek Z Veritel‘ových práv (vrátane
ktorejkorvek z jeho pohl‘adávok) vyplývajúcich ZO zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiaceho ako zabezpečenie závazku Veniteľa.
Dlžník ďalej výslovne súhlasl s každou zmenou v osobe oprávnenej Zo zmluvy O úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiaceho, ku ktorej by
došlo v dčsledku uplatnenia práv z takéhoto zabezpečenia.

Zmena v osobe Veritera alebo nadobudnutie ktoréhokorvek práva alebo povinnosti zo zmluvy O úvere alebo z dokumentu s ‚tou súvisiaceho
bude voči Dlžnlkovi účinná momentom doručenia oznámenia O tejto zmene Dlžnlkovi Venitetom alebo momentom preukázania take] zmeny
Dlžnikovi inou osobou, podta toho, ktorý moment nastane skčr. Zmena v osobe Veritera ani nadobudnutie ktoréhokotvek práva alebo
povinnosti zo zmluvy O úvere alebo z dokumentu s ftou súvisiaceho od Veniteta, ku ktorej dójde v súlade s vyššie uvedeným nevyžaduje
uzavretie žiadneho dodatku k žiadnemu dokumentu.

14. Doručovanie

Akékotvek oznámenie, žiadosť alebo inO fomiálnu korešpondenciu, súvisiacu so zmluvou O úvere alebo mým s ftou súvisiacim dokumentom
si zmluvné strany posielajú na adresu, uvedené v zmluve O úvere alebo v súvisiacom dokumente, pnípadne uvedené v oznámeni o zmene
adresy pnislušnej zmluvnej strany, ktoré je doručené druhej zmluvnej strane,

Akékol‘vek oznámenie, žiadost aiebo má formálna korešpondencia, súvisiace so zmluvou O úvere alebo mým s ‚tou súvisiacim dokumentom
(a) musia byť realizované v pisomnej forme, za ktorú — pokial‘ sa zmiuvné strany nedohodnú inak - sa nepovažuje fax, e-mail ani má
elektronická komunikácia, a (b) budO považované za doručené (1) v deft doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo
kuriérnou službou, alebo (2) v deft doručenia zásielky. najneskčr však o 10:00 hod. treti Pracovný deft nasledujúci po dni podania zásielky,
ak boia zásielka poslaná poštou, a to na adresu sidla alebo miesta podnikania.prisiušnej zmluvnej strany uvedenO v záhlavl zmluvy o úvere,
alebo ině adresy, ktoré si zmluvné strany navzájom oznámia podia tohto článku.

Pokial‘ je medzi zmluvnými stranami pre niektoré dokumenty, oznámenia, žiadosti alebo inO korešpondenciu spůsob doručenia e-mailom
výslovne dohodnutý, potom platí, že sa takýto dokument, oznámenie, žiadost alebo má formálna korešpondencia považujú za doručené
v deft odoslania e-mailu, ak bol e-mail odoslaný na emailovú adresu druhej zmiuvnej strany do 16:00v ktorýkorvek Pracovný deft. v ostatných
pnipadoch sa považuje e-mail za doručený až v Pracovný deft najbiižšie nasledujúci po dni odoslania e-mailu, to všetko vždy len za
predpokladu, že prljemca emaiiovej správy potvrdil pnijatie emailovej správy odoslaním potvdzujůcej emailovej správy odosielateľovi
emailovej správy. Zmiuvné strany si posielajú v dohodnutých pripadoch e-mail na e-mailovú adresu uvedenO v zmluve a úvere alebo
v súvisiacom dokumente, pripadne na e-mailové adresu uvedené v oznámeni o adrese (o zmene adresy) pníslušnej zmluvnej strany, ktoré
je doručené druhej zmluvnej strane.

15. Bankově tajomstvo a mlčanlivost‘

Veritet je viazaný ustanoveniami právnych predpisov zabezpečujúcich ochranu bankového tajomstva a oprávnený využit každé výnimku
poskytnuté týmito predpismi. Dlžnik dáva Veritel‘ovi výslovný sůhlas s poskytnutím informácií tvoriacich predmet bankového tajomstva. ktoré
sa ho týkajú (vrátane kópie zmluvy O úvere a každého 5 ftou súvisiacich dokumentov):

(a) odborným poradcom Veriteľa (vrátane právnych, účtovných, daftových a mých poradcov), ktori sO buď viazani všeobecnou
profesionálnou povinnosťou mlčanhvosti alebo ak sa voči Veritetovi zaviazali povinnostou mlčanrvosti;

(b) pne účely akéhokorvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo mého konania, ktorého je Venter účastníkom;
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(c) osobe, která sa na základe rokovania alebo inej komunikácie S Veriteľom móže stať oprávnenou alebo povinnou zo zmluuy O úvere
alebo s ňou súvisiaceho dokumentu, ak Sa takáto osoba voči Veriteľovi zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;

(d) osobe, s ktorou Venter rokuje o uzatvorenl zmluvy O zabezpečovacom prevode akéhokorvek práva Venitera Zo zmluvy O úvere alebo ze
súvisiaceho dokumentu, alebo s ktorou Veniteľ rokuje o zabezpečení postůpenlm akejkorvek pohradávky Veritera, která vyplýva ze
zmluvy o úvere alebo ze súvisiaceho dokumentu, alebo osobe, s kterou Veriteľtakú zmluvu (alebo mé podobně dojednanie) už uzatvoril;

(e) osobo. $ ktorou Venter rokuje o uzatvoreni zmluvy O postúpení pohľadávky ze zmluvy O úvere alebo ze sůvisiaceho dokumentu, abbo
postupníkovi, na ktorého Venter takůto pohľadávku už previedol;

(O osobe, která pne Veritefa spracúva dáta, ako aj subjektu, který je uvedený na webovom sidle Veriteta v zozname sprostredkovatetov,
ak Sa takáto osoba voči Veriterovi zaviazala povinnosfou mlčanlivosti;

(g) Veniterovej Ovládanej osobe, Veriterovej Ovládajúcej osobe, osobe, vo vztahu ku ktorej má Veriteľova Ovládajúca osoba postavenie
Ovládanej osoby alebo podobné postavenie a osobe, v ktorej má Veriterova Ovládajúca osoba postavenie Ovládajúcej osoby alebo
podobné postavenie ;

(h) pre účely zverejnenia zmluvy O Overe a s ňou súvisiacich dokumentov v Obchodnom vestnlku podra ~ 5a ods.(6) Zákona a slobodo
informácil v prlpade, ak podra cit. Zákona ide O pevinne zverejňované zmluvy;

(i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Veritefa právnymi predpismi alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy O úvere.

Dlžník sa zavazuje zachovat mlčanlivost o všetkých skutočnostiach súvisiacich 5 uzavretlm zmluvy O ůvere as Ďou súvisiacich dokumentov
s výnimkou nasledujůcich pnlpadov:

(a) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Dlžnlka právnymi predpismi;
(b) akje informácia poskytnutá odborným poradcem Dižnlka (vrátane právnych, účtovných, daňových a mých poradcov). ktoni SO buďviazanl

všeobecnou profesionálnou povinnostou mlčanlivosti alebo ak Sa voči Dlžnlkovi zaviazali povinnostou mlčanlivosti;
(c) pne účely akéhokotvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo mého konania, ktorého je Dlžník účastnlkom; a
(d) ak je informácia poskytnutá s predchádzajúcim plsomným súhlasoni Veriteľa.

16. Započítanie z Bežného účtu vedeného u Venitera

(a) Dlžník výslovne súhlasl $ tým, že Venter méže kedykorvek započltat svoju splatnú pohtadávku alebo jej časť, ktorú má voči Dlžnlkovi na
Základe zmluvy e úvere alebo dokumentu s ňou súvisiaceho proti akejkoľvek pohradávke, ktorů má Dlžnlk voči Veriterovi (vrátane
pohradávky z akéhokorvek účtu vedeného Veriteľom), bez ohradu nato, čije táto pohradávka Olžnika voči Veritetovi v čase započltania
splatná alebo nie. Ak sú započltavané pohľadávky určené v rÓznych menách, Venitel‘ je oprávnený pro účely započltania prepočĺtat
čiastku ktorejkorvek pohtadávky do meny druhej pohradávky, pničom použije výmenný kurz deviza-nákup (v pripade ak je menou úveru
euro) alebo výmenný kurz deviza-predaj (v pr[pade ak je manou úveru mena má ako euro), který v čase prepočítania bežne použiva pri
svojich menových obchodech stými istými manami. V pnipade započltania medzi pohradávkami v nöznych menách. oboch odlišných od
euro, použije Veniteľ prepočet cez menu euro výmenným kurzem deviza nákup a následne výmenný kurz devíza predaj, který v čase
prepočltania bežne použlva pri svojich menových obchodech s tými stými monami.

(b) V pripade, že Dlžnlk má vedený Bežný účet u Venitera, Dlžnlk na tomto svojom Bežnom účte v čase splatnosti akejkotvek čiastky istmy,
odplaty, úroku alebo něho prisiušenstva podra zmiuvy O úvere, zabezpečl dostatek peňažných prostniedkov na to, aby Veriteľ mohol
‚ykonať započltanie, a v takomto pnipade Veriteľ započitanie vykoná, pričom ak deň splatnosti akejkorvek čiastky nie je Pracovným
dňom. Venter vykoná účtovnú operáciu započítania až v najbližšie nasledujúci Pnacovný deň (v pnipade terminovaného alebo
revolvingového úveru) pripadne v najbližšie predchádzajúci Pracovný deň (v pnipade kontokorentného úveru), vždy však s valutou dňa
splatnosti; tým nie je dotknuté právo Veriteta domáhat sa zaplatenia dlžnej čiastky akýmkotvek mým spčsobom.

(c) V pripade, ak v dobe kedykorvek počnúc dňom splatnosti akejkoľvek čiastky úroku, odplaty, abbo mého pnlslušenstva, súvisiacej
s peňažnými prostniedkami poskytnutými ako kontokorentný úver. alebo akejkoľvek čiastky, ktorú je Venter oprávnený ůčtovať na tarchu
Bežného účtu vedeného u Veriteta na základe akejkotvek inej dohody medzi Veritel‘om a Olžnikom, nebude na Bežnom účte vedenom
u VeriteVa dostatek peňažných prestriedkev nato, aby Venter mohel vykonat započltanie, Dlžnik dáva týmto Veriteľevi pokyn, aby Venter
takúto spiatnú a nezapiatenú čiastku zaúčtoval na tarchu Bežného účtu vedeného u Veniteta, a to aj v pnipade, ak by po zaúčtovaní
čiastka záporného zostatku na Bežnem účte prevýšila limit ceikovej výšky kontekerentného úvenu pre prlsiušné obdobie stanovené v
zmluve o úvere. Ak je takáto splatná a nezaplatená čiastka určená v inej mene akoje mena, v kterej je vedený Bežný účet, Venter je pre
účely zaúčtovania podta predchádzajúcej vety opnávnený vykonat prepočltanie podta odseku (a) vyššie. Pne odstránenie akýchkorvek
pochybnostI, Dlžnlk výslovne súhlasl stým, že zaúčtovanie akejkotvek splatnej a nezaplatenej čiastky na Bežný účet podta tohto odseku
je (i) v rozsahu limitu celkovej výšky kentokenentného úvew pre prlslušné ebdobie stanovené v zmluve e úvere poskytnutlm peňažných
prostniedkev podľa zmluvy e úvene, a (ii) v rozsahu, v akom zaúčtovaná čiastka prevyšuje tento limit, nepovoleným pnečenpanlm na
Bežnom účte vedenom u Veriteta.

17. SEPA Inkaso z Bežnéhe účtu vedeného v mel banko aině platby Dlžnlka na (Nenový účet

(a) V pnlpade, že Dlžnlk nemá vedený Bežný účet u Veniteľa, zavazuje Sa Dlžnik mat vedený Bežný účet v inej banke, za
súčasného spbnenia všetkých nasledovných podmienek: .

(i) Bežný účet Dlžnlka vedený v inej banko je vedený v takej hanke, ktorá je aktlvnym pniamym účastnlkom
medzibankového platobnéhe styku v rámci SEPA (Single Euno Payments Area) pniesteru;

(ii) Dižník dal - a nezrušil — Mandát na inkaso v SEPA ze svejho Bežného účtu v inej banke, v prospech Veniteta, bez
ebmedzenia výšky inkasovanej sumy, s typom platby epakujúca sa platba, a splnil všetky ostatně pedmienky potrebné
na to, aby Veniter mohol vykonat SEPA inkaso podta tohte článku 17. Vpnlpade neskoršej zmeny (neaktuálnosti)
kteréhokeľvek z údajov uvedených v Mandáte na inkaso v SEPA, je Dlžnlk povinný bezedkladne dat nový Mandát na
inkaso v SEPA S aktuálnymi údajmi (napr. v pripade zmeny neferencie Mandátu, zmeny identilikátora Veniteľa ake
pnljemcu inkasa, v pnipade zmeny čísla účtu Dižníka, kterého sa Mandát týka a pod.);

(iii) Bežný účet v inej banke je vedený v mene EUR.
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(b) Ak Dlžník chce pre účely tejto zmluvy O úvere zamenit Bežný účet v inej banke za iný Bežný účet vedený v inej banke, je
oprávnený tak urobiť oznánlenĺm doručeným Veriterovi aspoň 10 pracovných dní vopred, pričom Sa zavázuje zabezpečit aj
na aktuálnom zmenenom Bežnom účte splnenie všetkých podmienok uvedených v tomto článku písm. (a) vyššie,

(c) Dlžnlk sa zavazuje mať na svojom Bežnom účte v inej banke dostatok peňažných prostriedkov na to, aby Venter mohol
vykonat SERA inkaso (i) za účelom splatenia akejkorvek čiastky úroku, úroku z omeškania, odplaty za rezervovanie
neposkytnutých peňažných prostriedkov, odplaty za zaslanie každej upomienky O nezaplaten[ dlžnej čiastky, (ii) za účelem
vrátenia poskytnutých peňažných prostniedkov (platby istmy), (iB) Za účelom splatenia odplaty za vedenie úverového účtu
podra zmluvy o úvene, (iv) ako aj za účelom zaplatenia poistného za poistenie schopnosti splácat Over spojené s rizikami
krúčovej osoby, podIa zmluvy o ůvere, ak bob poistenie dojednaně. Ak Dlžnlk tento závazok splnil, Venter vykoná SERA
inkaso za účelom zaplatenia platieb uvedených.v predchádzajůcej vete, tým však nie je dotknuté právo Venitefa domáhať sa
Zaplatenia dlžnej čiastky akýmkofvek mým spčsobom. Venitef a Dlžnlk súhlasia stým, že pokiaľ sa až potom, ako Veriteľ ku
koncu mesiaca vyšle pravidelnú požiadavku na SERA inkaso konkrétnej sumy úrokov (úrokov z omeškania/ odplaty za
rezervovanie neposkytnutých peňažných prostniedkov), zmenl výška úrokovej sadzby alebo sumy dlžnej istmy (ako údajov
rozhodných pre výpočet úrokoví úrokov z omeškania/ odplaty za rezervovanie neposkytnutých peňažných prostniedkov),
pnlpadné nezrovnalosti (vzniknuté vzhľadom na nevyhnutný časový odstup medzi začiatkonl a ukončenlm úkonu SEPA
inkasa pil konkrétnej platbe), Venter vysporiada pni niajbližšej splátke úrokov/úrokov z omeškaniaiodplaty za rezervovanie
neposkytnutých peňažných prostriedkov.
V prípade ak peňažně prostriedky podfa zmluvy O úvere budo prvýkrát poskytnutě koncom kalendárneho mesiaca, Venitefje
oprávnený inkasovat prvú platbu úroku/odplaty za rezervovanie neposkytnutých peň. prostniedkov) SEPA mnkasom, pripadne
aj na konci najbližšie nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(d) Ostatně peňažné závazky Dlžnika zo zmluvy O úvere sa Dlžník zavazuje platíť v prospech Uverového účtu s nasledovnou
identifikáciou platby takto:
(i) odplatu za dojednanie závazku (uzavretie zmluvy o úvere)/poplatok za poskytnutie úveru —5 odporúčaným označenlm

platby konštantným symbolom 0858;
(ii) odplatu za poskytnutie konsolidačného úveru v rámci reštrukturalizácie (z podnetu Dlžnlka) — 5 odporúčaným

označenlm platby konštantným symbolom 0858;
(iii) všetky ostatně odplaty (napr. odplatu za navýšenie objemu úveru, odplatu za prolongáciu splátky úveru z podnetu

klienta odplatu za predčasně splatenie terminovaného úveru alebo jeho časti, odplatu za skrátenie konečnej splatnosti
revolvingového úveru dodatkom k zmluve, odplatu za zmenuídoplnenie zmluvy O úvere Z podnetu klienta dodatkom,
odplatu za zmeny v dokumentoch súvisíacich so zmluvou o úvere — 5 odporúčaným označenlm platby konštantným
symbolom 0898.

(e) Ostatně peňažné závazky Dlžníka Zo zmluvy O Overe v pnipade Profihypoúveru, tj. poplatok za poskytnutie úvenu, ako aj
všetky ostatně odplaty (napr. odplatu za predčasné splatenie terminovaného Overu alebo jeho časti, odplatu za
zmenu/doplnenie zmlu‘y o úvere Z podnetu klienta dodatkom, odplatu za zmeny v dokumentoch súvisiacich so zmluvou
o úvere,) sa Dlžnlk zavazuje v pripade Profihypoúveru platit v prospech účtu člslo SK63 0200 0000 0011 9698 7058,
s identifikáciou platby vaniabilným symbolom, kto~ je uvedený v článku II. zmluvy O úvere a špecitickým symbolom 10).

(f) Ak je akákoľvek platba súvisiaca so zmluvou O úvere vykonaná platbou z banky v niektorej z krajĺn zapojenej do SERA, je
Dlžnik povinný uviest variabilný symbol platby (d‘alej aj VS) a špecifický symbol platby (ďalej aj SS) do pola „Referencia
platitel‘a/Originator‘s Reference‘, v štruktúre “NS[NlO]/SS(NlO)“, pričom N10 znamená číselný údaj s desiatimi znakmi. V
pnipade, ak táto banka nespristupni pole „Referencia platiteľa/Oniginator‘s Reference“, je Dlžnlk povinný vyplniť VS a SS v
poli ‘ Referencia pr~emcWRemittance information‘. Ak Dlžnlk nebude identifikovat platbu uvedeným spůsobom, platbu
Venitel‘ vráti vo výške znlženej o poplatky tejto banky. V prípade platieb vykonávaných z bankyz krajiny nezapojenej do SERA.
je Dlžník povinný uviest VS a SS ako „Referenciu prljemcuiRemittance information“ v štwktúre (“NS[NlO]/SS[NlOJ“), pilčom
N10 znamená číselný údaj s desiatimi znakmi.

(g) Akje akákofvek platba súvisiaca so zmluvou O úvene vykonaná platbou z banky v niektorej z krajin zapojenej do SEPA, Veritef
odporúča, aby Dlžnlk uvádzal konštantný symbol (d‘alej aj KS) v poli „Referenda platiteľalOrigmnator‘s Reference“,
v odporúčanej štruktůre (napriklad “iKS[N4]“), pričom N4 znamená čĺselný údaj so štyrmi znakmi. V pnipade, ak táto banka
nespristupnl pre Dlžnika pole „Referencia platitefa/Originator‘s Reference‘, Veriteľ odporúča vyplnit KS v poli ‘ Referenda
príjemcu/Remittance information“. V pnipade platieb vykonávaných z krajin nezapojených do SEPA, Venitef odporúča
uvádzat KS ako „Referenciu prijemculRemittance information“ v štnuktúre (napriklad “/KS[N4]“), pričom N4 znamená člselný
údaj so štyrmi znakmi. .

18. Oddelitefnosť ustanovení a ďalšie ubezpečenia

Jednotlivé ustanovenia zmluvy o Overe a každého dokumentu s ňou súvisiaceho sú vymáhatefné nezávisle od seba a neplatnost
ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnost ostatných ustanoveni, s výnimkou pnlpadov, kedy je z dÖvodu dČležitosti povahy
alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia znejmé, že dané ustanovenie nemóže byť oddelené od ostatných
prislušných ustanoveni.

V pripade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnost bude spůsobená niektorou jeho častou, bude dané
ustaniovenie platit tak, ako keby bola predmetná čast vypustená a Venitef aj Dlžnlk sa zavazujú zabezpečit uskutočnenie všetkých krokov
potrebných za tým ůčelom, aby boli v dotknutom ustanoveni urobené také zmeny, aby bob dotknuté ustanovenie platné a aby malo čo
najviac podobné účinky ako pávodně zneniie dotknutého ustanovenia.

Dlžník potvrdzuje Veniteľovi a Venitef potvndzuje Dlžnlkovi, že uzavnel zmluvu O úvere a každý s ňou súvisiaci dokument s plným pochopenim
jeho podmienok a že druhá zmluvná strana v rámci nokovani o zmluve o úvene ani mého s ňou súvisiaceho dokumentu ani pil jeho uzavretb
neprevzala na seba žiaden závazok voči dnuhej zmluvnej strane, ktoný by nebol výslovne uvedený v zmluve o úvere alebo ktoný by nevyplýval
zo zákona.

V pnipade, že zmluva O úvereje v zmysle Zákona o slobode infonmácií č. 211/2000 Z,z. v zneni neskonších pnedpisov povinne zverejňovanou
zmluvou, je Dlžnlk uznozumený stým, že v súlade s ustanovenlm ~ 47a Občianskeho zákonnlka móže takáto zmluva nadobudnút účinnost
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najskčr V deň nasiedujúci Po dni jej zverejnenia, a to bez ohVadu na spinenie odkiadacich podmienok a aj keď se zmiuvné strany dohodli
inak. Nadobudnutie účinnosti podra predchádzajúcej vety Sa týka aj dodatku k zrnluve O úvere.

19. Zmeny zmluvy O úvero a Všeobecných obchodných podmienok pre Úverv

Zmeny a dopinky zmluvy O úvere mčžu byť uskutočnené len formou pisomného dodatku podplsaného Veriterom a Dižnlkom. Ak nic je
dohodnuté medzi Veriteľom a Dlžnlkom inak, zmeny Všeobecných obchodných podrnienok pre úvery se vzťahujú len na zmluvy O úvere
uzavreté po dni účinnosti prislušnej zmeny.

20. Rozhodné právo a rozhodcovská dohoda

Zmluva o úvere se riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky stým, že Venter a Oižnik Sa dohodli, že použitie akéhckorvek ustanovenia
ktoréhokoľvek právneho predpisu Siovenskej republiky, ktoré nic je kogentné, je výsiovne wlúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie
mohlo meniť (či už úpine abbo čiastočne) ~‘znam, účel aiebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia zmluvy O úvere. Okrem toho se Veriteľ
a Dižnlk dohodli, že ustanovenia 5361, 5500, 5503 ods.3, 5506 a 5507 Obchodného zákonnika se na zmiuvu o úvere nepoužijú. Pre
odstránenie pochybnosti, Veriteľ má zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý zo zmluvy O úvere alebo v súvislosti S ňou (vnátane všetkých otázok týkajúcich Sa jej existencie,
platnosti aiebo ukončenia) rozhodne v rozhodcovskom konaní podra svojho Rokovacieho poniadku Stály rozhodcovský súd Slovenskej
bankovej asociácie v Bratislava

14/14 VUB ječienom skupiny tNTFS4 ~ SP‘N174010



Zmluvao ternťnovanom úvere Č. II 77/2017/liz

Priloha

Odkladaeie podmienky

Dlžník

1. Písomné potvrdenie vystavené a podpísané hlavným kontrolórom Dlžníka, ktoiým potvrdzuje
dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov Ilnancovania Dlžiiíkom podl‘a prísiušných
ustanovení ~ 17 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo forme a s obsahom
akceptovaternými pre Veritel‘a.

2. Originál dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Dlžnikom a Veritel‘om, riadne
podpisanej jej zmluvnými stranami, ako aj písomné potvrdenie Dlžníka alebo Uradu vlády Slovenskej
republiky o zverejnení tejto dohody v súlade so zákonom Číslo 211/2000 Z.z. v mení neskorších
predpisov, vo forme as obsahom akceptovaternými pre Veritel‘a.

3. Vlastná blankozmenka vystavená Dlžnikom v súlade s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke
podl‘a predchádzajúceho bodu, vo form; počte as obsahom akceptovatel‘nými pre Veriteľa.

4. Písomné potvrdenie DlžMka alebo Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tejto miluvy o úvere
v súlade so zákonom číslo 211/2060 Z.z. v mení neskorších predpisov, vo forme a s obsahom
akceptovateľnými pre Veritel‘a.

5. Dokument, preukaziijúci súhlas mestského zastupitel‘stva s prijatím úveru podl‘a tejto nnluvy o úvere,
najniá pokial‘ ideo výšku a účel, vo fomie as obsahomakceptovateľnými pre Veriteľa.

6. Dokument, preukazujúci súhlas mestského zastupitel‘stva so zabezpečením úveru podl‘a tejto miluvy o
úvere, vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Dlžnika a podpísania dohody o vyplňovacom práve
k blankozmenke uzavretej medzi Dlhiíkom a Veritel‘om, vo forme a s obsahom akceptovatel‘nými pre
Veriteľa.

7. Výpis z uznesenia mestského zastupitel‘stva o zložení sľubu primátora mesta.

8. Osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení do ňinkeie primátora mesta.

9. Zmluva o dieto uzavretá medzi Dlžiiíkom a treťou osobou ako víťazom verejného obstarávania v
súvislosti s realizáciou Projektu spolu s rozpočtom a harmonogranxm pit, vo forme a s obsahom
akceptovatel‘nými pre Veriteľa.

10. Právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, ktorá je súčasťou realizácie Projektu, vydané pre Dlžníka
ako stavebnika.

11. Dúkaz o tom, že Dlžník investoval do Projektu aspoň 47 060,- EUR z predpokladaných nákladov
Projektu.
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Zmluva O termínovanom ůvere Č. I 177/20I7/UZ

Príloha

Špccifické podmienky úveru

POSKYTNUTIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (článok 2 zmluvy o úvere)

Veritel‘ a Dlžník sa dohodli, že za predpokladu splnenia všetkých podmienok uvedených v zmluve o
úvere budú peňažné prostriedky poskytnuté nasledujúcim spósobom:

na viackrát v čiastkach uvedených v jednotlivých žiadostiach Dlžnika o poskytnutie peňažných
prostriedkov, ku ktorým Dlžník zároveň predloží dodávateľskú faktúruifaktúry vrátane DPH vyhotovené
v súlade s účelom úveru podľa článku 1. písmeno (b) tejto zmluvy o úvere, a to
(i) poukázaním peňažných prostriedkov v prospech účtov zhotoviteľa Projektu a/alebo

(ii) poukázaním peňažných prostriedkov v prospech Bežného účtu Dlži~íka ako refundácia
nákladov uhradených Dlžníkom, to však za predpokladu, že Dlžnik úhradu preukázal formou predloženia
Veriteľom akceptovateľného dokladu‘ . ‚

2, VRÁTENIE POSKYTNUTÝCH PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (článok 3 zmluvy o úvere)

2.1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že peňažné prostriedky budú vrátené nasledujúcim spósobom:

pravidelné mesačné splátky vždy 25-ho dňa príslušného mesiaca vo výške 2 970,- EUR, pričom prvá
splátka je splatná dňa 25.07.2018, predposledná splátka splatná dňa 25.11.2027, posledná splátka splatná
dňa 05.12.2027, pričom výška poslednej splátky je 2674,67 EUR‘

2.2 V prípade, ak Dlžnik nepožiada o poskytnutie peňažných prostriedkov až do celkovej výšky úveru, bude
posledná hore uvedená splátka znížená o čiastku takto neposkytnutých peňažných prostriedkov‘ Ak bude
čiastka takto neposkytnutých peňažných prostriedkov vyššia než výška poslednej splátky, budú znižené aj
d‘alšie hore uvedené splátky, a to o výšku rozdielu medzi výškou čiastky takto neposkytnutých peňažných
prostriedkov a výškou poslednej splátky a v poradí od splátky s najneskoršou dobou splatnosti.

3. ÚROK (článok 4 zmluvy o úvere)

3.1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že úroková sadzba podľa článku 4 zmluvy o úvere bude pohyblivá,
vypočítaná Veriteľom pre každé Urokové obdobie ako súčet sadzby EURIBOR pre toto Urokové obdobie
a marže vo výške 0,55% p.a., pričom každé Urokové obdobie má dížku 12 mesiacov.

3.2 Dlžnik týmto bene na vedomie, že aktuálna výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby vypočítaná podl‘a
odseku 3.1 vyššie ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. ku dňu 15.12.2017,je 0,55 % p.a..
Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby uvedená v
predchádzajúcej vete podlieha počas trvania zrnluvného vzťahu zmenám v súlade s podmienkami zmluvy
o úvere a v závislosti od zvoleného typu úročenia a druhu úrokovej sadzby.

4. ODPLATY (článok 11 Všeobecných obchodných podmienok)

4.1 Veritel‘ a Dlžník sa dohodli, že každú odplatu podl‘a článku 11 Všeobecných obchodných podmienok pre
úvery, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabul‘ke,je Dlžnik povinný zaplatiť Veritel‘ovi vo výške uvedenej
v nasledujúcej tabuľke, a to bez ohľadu na to, akú výšku má taká odplata stanovenú (alebo bude mať
stanovenú v budúcnosti) v Cenníku Veriteľa:

Odplata Výška odplaty
Odplata za dojednanie závUzku (uzatvorenie 338,28 EUR
úverovej zmluvy)
Predčasné splatenie termínovaného úveru Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že Dlžník nebude
alebojeho časti platiť odplatu za predčasné splatenie

termínovaného úveru alebo splatenie jeho časti
. uvedenú v Cenníku Veritel‘a, ak predčasná splátka
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Zmluva o termínovanom ůvere Č. II 77~2Ol 7/UZ

Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že Dlžník nie je povinný zaplatiť Veriteľovi nasledujúce odplaty uvedené v
Cenníku Veritel‘a:

Odplata Výška odplaty
Odplata za rezervovanie neposkytnutých min. 0,7 % pa. zo sumy neposkytnutých peííažných
peňažných prostriedkov (záv~izková provízia) prostriedkov
revolvingový a termínovaný úver

4.2 Veritel‘ a Dlžník sa dohodli, že ostatné odplaty podľa Článku II Všeobecných obchodných podmienok pre
úvery, ktoré nie sú výslovne uvedené v odseku 4.1 vyššie, je Dlžnik povinný platíť Veriteľovi vo výškach
stanovených v Cenníku Veritel‘a. Dlžník týmto berle na vedomie, že Cennik Veritel‘a platný v deň
uzavretia zmluvy o úvere stanovuje nasledovné výšky odplát súvisiacich so zmluvou o úvere:

Odplata Výška odplaty
Odplata za vedenie Úverového účtu pri 6,00 EUR mesačne
úveroch poskytnutých v EUR
Zaslanie každej upomienky o nezaplatení dlžnej 150,00 EUR, resp. ekvivalent v mene úveru
sumy, o nepredložení finančných výkazov a
daňového priznania resp. o neplnení akejkol‘vek
zmluvnej podmienky
Zmena/doplnenie zmluvy o úvere I zmluvy o min 330,00 EUR
financovaní z podnetu klienta dodatkom (okrem
zvýšenia sumy úveru, skrátenia konečnej
splatnosti kontokorentného alebo revolvingového
úveru, predčasného splatenia termínovaného úveru
alebo jeho častí a okrem zmeny splátkového plánu
termínovaného úveru), ako aj zmeny v
dokumentoch súvisiacich so zmluvou o úvere.
Navýšenie objemu úveru I limitu zo zmluvy o min. 1,00% z navyšovanej čiastky úveru, min.
financovaní 500,00 EUR, resp. ekvivalent v mene úveru
Príprava mého dokumentu z podnetu klienta min. 100,00 EUR
súvisiaceho so zmluvou o úvere / zmluvy o
financovaní (napr. vzdanie sa záložného práva,
vydanie súhlasu banky k podmienkam VOP a mé)
Príprava dokumentu z podnetu klienta súvisiaceho min. 0,1 % z celkového limitu financovania / zo
so vzdaním sa práv vyplývajúcich z porušenia zostatku istmy pri termínovanom úvere, min.
zmluvy o úvere / zmlu‘vy o financovaní 100,00 EUR
Zmena splátkového plánu termínovaného úveru
z podnetu klienta (okrem predčasného splatenia
termínovaného úveru alebo jeho časti)

- v rámci póvodnej lehoty splatnosti min. 330,00 EUR, resp. ekvivalent v mene úveru
- v prípade zmeny koneČnej splatnosti 1,00% zo zostatku istmy úveru, min. 500,00 EUR,

(okrem predČasného splatenia resp. ekvivalent v mene úveru
termínovaného úveru alebo jeho_časti)

Pre odstránenie akýchkol‘vek pochybnosti, všetky
výlučne pre účely poskytnutia informácie Dlžníkovi
aktuálne platného Cenníka Veriteľa. Dlžnik týmto
nepredstavuje osobitnú dohodu Veritel‘a a Dlžnika

čiastky uvedené v tabul‘ke vyššie sú v nej uvedené
o výške odplát súvisiacich so zmluvou o úvere podľa
potvrdzuje, že žiadne ustanovenie tohto odseku 4.2
o stanovení výšky ktorejkoľvek odplaty uvedenej v

úveru alebo jeho časti bude vo výške menšej ako
súhrn splátok istmy úveru za kalendárny rok; za

predčasné splatenie istmy úveru alebo jej časti
prekraČujúcej čiastku súhrnu splátok istmy úveru za
kalendárny rok je Dlžník povinný platit‘ Veriteľovi
odplatu vo výške I % z predČasne splatenej istmy

úveru alebojej časti.

tabul‘ke vyššie odlišne od výšky stanovenej v Cenníku Veritel‘a. Dlžník výslovne súhlasí s tým, že s
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výnimkou odplát výslovne uvedených v odseku 4.1 vyššie, každá zmena v Cenniku Veriteľa bude pre
nehov celom rozsahu záväzná jej vyvesenim v obchodných priestoroch Veriteľa, ako keby svoj súhlas s
takou zmenou vyjadril výslovne.

5. OPRÁVNENÉ OSOBY

Veritel‘ a Dlžník sa dohodli, že ktorákoľvek z nižšie uvedených osůb móže v mene Dlžníka podpísať
akékoľvek oznámenie alebo inú formálnu korešpondenciu (vrátane žiadosti o poskytnutie peňažných
prostriedkov), a to v nižšie uvedenom rozsahu. Dlžník vyhlasuje, že nižšie uvedené podpisové vzory
týchto osób sú pravé a Veriteľ sa móže spoľahnút‘ na pravost‘ každého oznámenia a inej formálnej
korešpondencie od Dlžníka, ktoré sa Veritel‘ovi budú javiť ako zjavne podpisané takouto osobou. Každá z
dole uvedených osób svojím podpisom potvrdzuje, že dáva Veriteľovi výslovný súhlas so sprístupnením
informácií, ktorými sú jej meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo identifikačných dokladov
a bydlisko, všetkým osobám v rámci skupiny/konsolidovaného celku Veriteľa zahřňajúceho ovládajúce
osoby a ovládané osoby, ako aj všetkým osobám v rámci skupiny/konsolidovaného celku spoločnosti
Intesa Sanpaolo S.p.A., zahřňajúceho jej ovládajúce osoby a ovládané osoby, to všetko bez ohl‘adu na to,
či tieto osoby majú sídlo v Slovenskej republike, Európskej únii alebo v mých krajinách Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj, všetko za účelom ich spracovania a cezhraničného prenosu za účelom
spracovania, a to až do uplynutia doby, počas ktorej je Veritel‘ povinný uchovávať údaje a dokumenty
súvisiace so zmluvou o úvere podl‘a prislušných právnych predpisov. Každá z dole uvedených osób
vyhlasuje, že bola poučená o dobrovol‘nosti tohto svojho súhlasu, ako aj o svojich zákonných právach
dotknutej osoby, najmä o práve na požadovanie informácií o spracovani jej osobných údajov, na odpis
spracovávaných osobných údajov, na likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovanir
a doba, na ktorú bol súhlas vydaný. V prípade, ak ktorákoľvek cieľová krajina cezhraničného prěnosu- ~
nezaručuje primeranu uroveň ochrany osobnych udajov, kazda z dole uvedenych osób tymto potvrdzuj~ ~( \‚ ‘\
že si je toho vedoma Každa z dole uvedenych osób je tiez opravnena a povinna žiadat Veriteľa O opra*u~, r
nespravnych, neuplnych a neaktualnych osobnych udajov, ktorych sa suhlas tyka ‘

.:

Meno Funkcia Rod.č./Diít.nar. Rozsah PodnisovíioEI~.~J~ě.4ĹJ
oprávnenia~)

Bc. Miroslav Minárčik primátor mesta nar. 23.12.1966 samos~M1í~

V prípade, že Bežný účet je vedený u Veriteľa, sa Veriteľ a Dlžník ohodli, že žiadost‘ o poskytnutie 7‘
peňažných prostriedkov je oprávnená za Dlžníka podpísať aj ktorákoľvek z osób, ktorá je oprávnená
nakladať s peňažnými prostriedkami na Bežnom účte vedenom u Veriteľa (disponent oprávnený
disponovat‘ Bežným účtom) v čase, kedy je žiadost‘ o poskytnutie peňažných prostriedkov doručená
Veriteľovi, a to za rovnakých podmienok, ako takáto osoba disponuje Bežným účtom vedeným u
Veriteľa, najmä pokial‘ ide o výšku sumy a samostatnost‘ disponovania.

6. ZMENA A DOPLNENIE VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

6.1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že: .

(a) vyhlásenia uvedené v ustanoveniach článku 7 odseky (a), (g) a (i) Všeobecných obchodných
podmienok pre úvery poskytuje Dlžník aj za každú zo svojich Ovládaných osób.

(b) Dlžnik je povinný zabezpečit‘, aby aj každá jeho Ovládaná osoba riadne a včas plnila povinnosti
uvedené v ustanoveniach článku 8.2 odseky (b) až (e) a (h) a článku 9 odseky (b) až (g) a (i)
Všeobecných obchodných podmienok pre úvery.

(c) Pripadom porušenia zmluvy podľa článku 10 odseky (e) až (k) a (p) Všeobecných obchodných
podmienok pre úvery je aj skutočnost‘, ktorá sa vyskytne u ktorejkol‘vek Ovládanej osoby Dlžníka.

6.2 Veritel‘ a Dlžník sa dohodli na nasledovnom:

(a) Ustanovenie článku 8.1 (c) Všeobecných obchodných podmienok pre úvery sa na Dlžníka
nevzt‘ahuj e.

(b) Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že v ustanoveni článku 20. Všeobecných obchodných podmienok pre
úvery sa vypúšt‘a posledná veta a nahrádza sa nasledovným textom:
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„Ked‘že Dlžník odmietol návrh Veriteľa na riešenie sporov zo zmluvy o úvere v zmysle ~ 93b
Zákona o bankách, akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý zo zmluvy o úvere alebo v
súvislosti S nimi (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa leh existencie, platnosti alebo ukončenia)
bude rozhodnutý príslušným súdom podl‘a Civilného sporového poriadku (zákon Č. 160/2015
Z.z.).“

6.3 Vyššie uvedené zmeny sa vzt‘ahujú výlučne na zmluvu o úvere a nemajú vplyv na žiaden iný zmluvný
vzťah medzi Veriteľom a Dlžníkom.

7. ĎALŠIE OSOBITNE DOHODNUTÉ PODMIENKY

7.1 Okrem povinností, ktoré Dlžník prevzal v mých ustanoveniach zmluvy o úvere:

(a) Dlžník sa zaviizuje počas doby trvania úveru podľa tejto zmluvy o úvere do rozpočtu mesta na
bežný rok zahrnút‘ vo výdavkovej časti splátky istmy a úrokov úveru poskytnutého podl‘a tejto
zmluvy o úvere.

(b) Dižník sa zaväzuje v termine do S pracovných dní od vyžiadania Veritel‘om predložit‘ schválený
rozpočet mesta na bežný rok, riadne schválený mestským zastupiteľstvom, vo forme a s obsahom
akceptovateľnými pre Veriteľa.

(c) Dlžníkje povinný v prípade prekročenia rozpočtových nákiadov Projektu zabezpečit‘ ich finančné
krytie zjeho vlastných zdrojov.

7.2 Ako svoj Bežný účet Dlžník určuje pre účely tejto zmluvy o úvere účet v tvare WAN: SKI2 0200 0000
0000 2352 5432, BIC: SUBASKBX. .

7.3 V prípadoch, kedy je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté doručovanie vybraných
dokumentov etektronicky, je adresou Veriteľa nasledovná emailová adresa jgumancik~vub.sk, a to až
pokial‘ Veriteľ neoznámi Dlžníkovi zmenu tejto e-mailovej adresy.
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