
 

Regionálne korporátne centrum SEVER 

  

 

 

ZMLUVA O SPLÁTKOVOM ÚVERE  
     číslo  4013/13/47  

 

 

 

Obchodné meno:   OTP Banka Slovensko, a.s. 

Sídlo:   Štúrova 5 

   813 54 Bratislava 

za ktorú konajú: Ing. Anna Štefancová, regionálny manažér 

regionálneho korporátneho centra SEVER 

Dušan Ďuríček, bankár špecialista II. 

IČO:    31 318 916  

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  

oddiel: Sa, vložka: 335/B 

(ďalej len „Banka“) 

 

a 

 

Obchodné meno: Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí 

Nitrianské Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, 

Poluvsie a Chvojnica 

Sídlo: Nám. SNP č. 1, 972 13  Nitrianske Pravno, 
IČO: 31 913 954 
zapísaný v:  Registri združení obcí vedenom na Okresnom úrade 

Trenčín. Registračné číslo 85/2002 zo dňa 24.02.1995     

za ktorého koná: Ing. Jozef Balčirák,  

osoba oprávnená konať v mene združenia,  

 bytom Pionierska 383/14, 972 13  Nitrianske Pravno,  

R.č. 680315/6151, č. OP: EA 535764,  

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

číslo bežného účtu vedeného v Banke v  €:  15078142/5200 (ďalej len „Bežný účet“)  

(ďalej len „Klient“) 

                                  

 

uzatvárajú 

 

v zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov a Všeobecných úverových podmienok OTP Banka Slovensko, a.s. pre 

neretailových klientov účinných od 1. apríla  2013 (ďalej tiež Podmienky) túto zmluvu o 

úvere:  
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Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Na základe žiadosti Klienta sa Banka zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve poskytnúť v prospech Klienta strednodobý splátkový úver v sume               

111 333,33 €, slovom jedenstojedenásťtisíctristotridsaťtri 33/100  euro (ďalej len 

úver). 

2. Úver je poskytovaný za pevnú úrokovú sadzbu, ktorá je tvorená ako súčet aktuálnej 

úrokovej sadzby  platnej pre 12 mesačné depozitá a prirážky 1,50 % p.a., aktuálne vo 

výške 3,20 % p.a.  Pri obnove termínového vkladu , ktorý tvorí zabezpečenie úveru, je 

Banka oprávnená prehodnotiť výšku úrokovej sadzby na úvere v závislosti od zmeny 

úrokovej sadzby platnej pre termínovaný vklad.  

3. Úver je poskytovaný na účel: financovanie potrieb Klienta súvisiacich s jeho 

podnikateľskou činnosťou - nákup vozidla na zvoz odpadu, pozostávajúceho 

z dvoch samostatných funkčných jednotiek nadstavba RosRoca CROSS 14 

OLYMPUS, komerčný podvozok RENAULT MIDLUM 270.16 4x4 OFF ROAD 

v zmysle Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim HANES Slovakia, s.r.o. 

a Skládkou TKO Vyšehradné. 

4. Úver je vedený na úverovom účte Banky č. 15088148/5200.  

5. Klient sa zaväzuje, že úver použije dohodnutým spôsobom na dohodnutý účel, že 

poskytnutý úver Banke vráti, zaplatí úrok, príslušenstvo, poplatky a splní všetky svoje 

ďalšie záväzky podľa tejto zmluvy za nižšie uvedených podmienok najmä z jeho 

Bežného účtu. 

 

Článok II. 

Zabezpečenie úveru 

1.    Klient sa zaväzuje zabezpečiť pohľadávky Banky z tejto zmluvy : 

 

a) Vinkuláciou termínovaného  účtu č.: 15078185/5200 v prospech Banky na sumu  

117 000,-€, 
 

b) Zmluvou o založení pohľadávky na výplatu vkladu z termínovaného účtu č. 

15078185/5200 v prospech Banky v sume 117 000,- €. Zmluva bude registrovaná 

v Notárskom centrálnom registri záložných práv ( ďalej len „NCRzp“). 

 

Článok III.  

Čerpanie úveru 

1. Po splnení podmienok uvedených v čl. II., v tomto článku a zaplatení poplatku 

v zmysle čl. V. bod 1 a) tejto zmluvy môže Klient čerpať úver bezhotovostnou formou 

na dohodnutý účel uvedený v tejto zmluve, na základe ním podpísaných príkazov 

Banke a predloženia príslušných dokladov preukazujúcich účel použitia úveru (napr. 

faktúry obsahujúce všetky náležitosti daňového dokladu a príslušných účtovných 

dokumentov). 

2. Klient je oprávnený čerpať úver jednorazovo  nasledovne:  

 

Dátum Výška čerpania v  €  Účel Spôsob čerpania 
Od 11.12.2013  

do 31.12.2013 

111 333,33  € 

 

nákup vozidla na 

zvoz odpadu 

Bezhotovostne na základe 

daňových dokladov 

a prevodných príkazov Klienta 

Banka umožní účelové čerpanie úveru  na úhradu dodávateľskej faktúry – daňového 

dokladu , dodávateľa : HANES Slovakia, s.r.o., IČO: 36 249 297.  
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3.  Nárok na čerpanie úveru zaniká dňa 31.12.2013. 

4. Klient sa zaväzuje svoju žiadosť o zmenu objemov alebo termínov čerpania úveru, 

dohodnutých v tejto zmluve prerokovať s Bankou minimálne 21 dní pred dohodnutým 

termínom čerpania úveru. 

5. Klient je povinný pred čerpaním úveru predložiť: 

a) Doklad o registrácii činnosti záujmového združenia obcí Skládka TKO 

Vyšehradné – Záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, 

Kľačno, Malinová, Poluvsie  a Chvojnica , potvrdeného príslušným registrom, 

nie staršieho ako 1 mesiac ku dňu predloženia žiadosti o úver,  

b) Potvrdenie daňového úradu o plnení daňovej povinnosti, nie staršie ako 1 

mesiac ku dňu predloženia žiadosti o úver (na formulári Banky), 

c) Zmluvu o vinkulácii termínovaného vkladu, vedeného v  Banke číslo účtu 

15078185/5200 v sume min. 117 000,- €, pričom doba vinkulácie 

termínovaného vkladu bude minimálne do doby splatenia celého úveru aj s 

príslušenstvom,   

d) Zmluvou o založení pohľadávky na výplatu vkladu z termínovaného účtu č. 

15078185/5200 v prospech Banky v sume 117 000,- €, 

e) Výpis z NCRzp o registrácii Zmluvy o založení pohľadávky na výplatu vkladu  

v prospech Banky, pričom pred týmto záložným právom nesmú byť 

registrované v NCRzp žiadne iné záložné práva na ten istý predmet 

zabezpečenia, 

f) Čestné vyhlásenie Klienta o tom, že termínovaný vklad, ktorý je predmetom 

zabezpečenia splátkového úveru je majetkom záujmového združenia obcí, 

g) Daňový doklad (faktúry) na kúpu vozidla na zvoz odpadu vo výške               

133 600,- € (cena s DPH), 

h) Doklad preukazujúci úhradu príslušnej DPH v súvislosti s prefinancovaním 

kúpy vozidla na zvoz odpadu. 

 

6. Klient je povinný pred čerpaním úveru predložiť Banke písomné potvrdenie 

o zverejnení tejto zmluvy o úvere podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).  

7. Klient je povinný pred čerpaním úveru predložiť Banke písomné potvrdenie 

o zverejnení Zmluvy o vinkulácii termínovaného účtu č. 4013/13/47 VU zo dňa 

11.12.2013 a Zmluvy o založení pohľadávky na výplatu vkladu č. 4013/13/47 ZP zo 

dňa 11.12.2013 podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o slobode informácií“).  

8. Klient je povinný pred čerpaním úveru predložiť Banke písomné potvrdenie 

o zverejnení Kúpnej zmluvy  uzatvorenej medzi predávajúcim HANES Slovakia , 

s.r.o. a Klientom v sume 133 600,- € (s DPH)  podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).  

 

 

Článok IV. 

Splácanie úveru 

1. Konečná splatnosť úveru je najneskôr 25.11.2018. 

2. Klient je povinný splatiť Banke istinu úveru nasledovne: 
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Poradie splátky Výška splátky v  €  Termín splátky 
1.splátka 1 887,- 25.01.2014 

2. až 58. splátka 1 887,- Od 25.02.2014 do 25.10.2018 

pravidelne mesačne vždy k 25. 

dňu príslušného mesiaca 

59. posledná splátka  1 887,33 25.11.2018 

 

3. Klient sa zaväzuje mesačne platiť Banke úrok, a to vždy v posledný kalendárny deň  

mesiaca, začínajúc mesiacom, v ktorom sa začalo čerpanie úveru. 

4. Ak je Klient v omeškaní so splatením úveru alebo akejkoľvek splátky úveru podľa 

tejto zmluvy, Banka je oprávnená od nasledujúceho dňa po dni splatnosti až do dňa 

skutočného zaplatenia splatnej pohľadávky účtovať zo splatnej, ale nesplatenej sumy 

úveru okrem úroku podľa čl. I. bod 2 tejto zmluvy aj úrok z omeškania vo výške     

8,00 % p.a.. 

5. Klient oprávňuje Banku, aby odpisovala peňažné prostriedky z Bežného účtu vo výške 

záväzkov Klienta voči Banke zo zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od nej a 

vykonávala splátky istiny úveru, úrokov, úrokov z omeškania, poplatkov a  ďalších 

záväzkov Klienta aj bez predloženia prevodného príkazu.  

6. Klient oprávňuje Banku, aby odpisovala peňažné prostriedky z iných účtov Klienta 

vedených v Banke a vykonávala splátky istiny úveru, úrokov, úrokov z omeškania, 

poplatkov a ďalších záväzkov Klienta, ak peňažné prostriedky uložené na Bežnom 

účte nepostačujú na splatenie splatných záväzkov Klienta voči Banke zo zmluvy 

o úvere alebo z odstúpenia od nej aj bez predloženia prevodného príkazu.  

7. Banka je oprávnená žiadať od Klienta uhradiť Banke náklady z predčasného splatenia 

istiny úveru alebo jej časti vo výške, v ktorej úrokový výnos, ktorý by Banka obdržala 

v prípade dodržania splatnosti predčasne splácanej istiny za obdobie od pracovného 

dňa nasledujúceho po dni prijatia predčasnej splátky do dňa splatnosti predčasne 

splácanej istiny v zmysle tejto zmluvy o úvere, prevyšuje úrokový výnos, ktorý by 

Banka obdržala v prípade umiestnenia predčasne splatenej istiny podľa podmienok 

platných na medzibankovom trhu depozít, alebo v prípade, že obdobie od pracovného 

dňa nasledujúceho po dni prijatia predčasne splácanej istiny do dňa splatnosti 

predčasne splácanej istiny v zmysle tejto zmluvy o úvere presahuje 365 dní na 

medzibankovom trhu úrokových swapov, za obdobie od pracovného dňa 

nasledujúceho po dni prijatia predčasne splácanej istiny do dňa splatnosti predčasne 

splácanej istiny v zmysle tejto zmluvy o úvere. Ušlý úrokový výnos je splatný v deň 

vykonania predčasnej splátky. 

8. So súhlasom Banky môže Klient splatiť úver alebo jeho časť aj pred dohodnutou 

dobou. Klient môže požiadať o realizáciu mimoriadnej, resp. predčasnej splátky 

písomne, najneskôr 21 dní vopred. Zmena splátkového kalendára bude predmetom 

nového dodatku k tejto zmluve. 

9. Klient môže požiadať o prolongáciu termínu splatnosti splátky istiny úveru 

(s podmienkou zachovania konečnej splatnosti úveru) písomne, najneskôr 21 dní pred 

termínom splátky. 

 

 

Článok V.  

Poplatky a zmluvné pokuty 

1. Klient sa zaväzuje Banke zaplatiť poplatky: 

a) za spracovanie úverového obchodu vrátane zmluvnej dokumentácie k obchodu vo 

výške  1 113,33 €, poplatok je splatný najneskôr v deň prvého čerpania úveru,  
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b) za správu úverového obchodu – za každý ďalší kalendárny rok trvania úverového 

vzťahu, splatný v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s číselným 

označením dňa prvého čerpania úveru v zmysle tejto zmluvy, počítaný zo zostatku 

úveru v tento deň vo výške 0,50 %, min. 100,00 €,  

c) za zmenu zmluvných podmienok na základe žiadosti Klienta – v zmysle Cenníka 

Banky platného v čase realizácie – vyúčtovania poplatku, 

d) za predčasné a mimoriadne splátky alebo predčasné splatenie úverového obchodu 

vo výške 4,00 % z objemu splátky, min. 200,00 €, poplatok je splatný v deň 

realizácie predčasnej resp. mimoriadnej splátky alebo predčasného splatenia 

úverového obchodu,  

e) za prolongáciu splátky úverového obchodu alebo predĺženie splatnosti úverového 

obchodu vo výške 1,00 %  z objemu prolongovanej splátky alebo zo zostatku 

úverového obchodu, min. 300,00 €, poplatok je splatný v deň uzavretia dodatku 

k zmluve o úvere, 

f) za každú upomienku o nesplnení povinnosti Klienta vo výške 25,00 €, poplatok je 

splatný v nasledujúci deň po odoslaní upomienky a 

g) za vedenie úverového účtu vo výške 4,80 € mesačne, poplatok je splatný vždy v 

posledný kalendárny deň mesiaca začínajúc mesiacom, v ktorom sa začalo čerpanie 

úveru. 

 

Článok VI. 

Ďalšie záväzky Klienta 

1. Klient sa zaväzuje do 3 mesiacov od podpisu tejto zmluvy presmerovať na svoje bežné 

účty vedené v Banke minimálne taký podiel z celkových tržieb, ktorý zodpovedá 

podielu úverovej zaťaženosti Klienta v Banke k jeho celkovej úverovej zaťaženosti 

voči bankám. Ak je niektorý z bežných účtov vedený v inej mene ako EUR, Banka 

použije na prepočet kurz vyhlásený Bankou na deň, ku ktorému vyhodnocuje plnenie 

tejto zmluvnej podmienky.  Plnenie podmienky bude Banka vyhodnocovať každý 

kalendárny štvrťrok. Prvý monitoring bude realizovaný k poslednému dňu prvého 

uceleného kalendárneho štvrťroka po podpise tejto zmluvy. 

3. Klient je povinný pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy o úvere alebo o pôžičke 

písomne informovať Banku o výške úveru alebo pôžičky a termíne čerpania.  

4. Klient sa zaväzuje nevypovedať zmluvu o vedení Bežného účtu po dobu trvania 

záväzkov Klienta zo zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od nej. Banka je oprávnená 

použiť peňažné prostriedky na Bežnom účte alebo iných účtoch Klienta vedených 

v Banke aj na započítanie svojej vzájomnej pohľadávky, ktorú má voči Klientovi zo 

zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od nej. 

 

Článok VII.   

Záverečné ustanovenia 

1. Plnenie podmienok zmluvy o úvere, hospodárenie Klienta na základe predkladaných 

účtovných výkazov, plnenie kreditných obratov na účtoch Klienta vedených v Banke 

Banka monitoruje štvrťročne. Banka je oprávnená zmeniť periodicitu vykonávania 

monitoringu, resp. vykonávať monitoring aj v iných termínoch.  

2. Klient vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa oboznámil so Všeobecnými 

úverovými podmienkami OTP Banka Slovensko, a.s. pre neretailových klientov, ktoré 

sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a súhlasí s nimi.  

3. Táto zmluva sa uzatvára na celú dobu trvania záväzkov z nej vyplývajúcich. 

4. Zmluvu možno meniť písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými         

stranami.  
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5. Klient súhlasí, aby osoby, ktoré sú podľa aktuálnych podpisových vzorov k Bežnému 

účtu oprávnené nakladať s peňažnými prostriedkami na Bežnom účte zadávali príkazy 

na čerpanie úveru.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy 

(alebo po odstúpení od tejto zmluvy) najmä z dôvodu neplnenia zmluvných povinností 

a náhrady škody, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní na Stálom 

rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave (ďalej len 

„Rozhodcovský súd“).V rozhodcovskom konaní bude rozhodovať jeden rozhodca. Za 

vybranú osobu podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, Štatútu 

a Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu sa určuje predseda Predsedníctva 

Rozhodcovského súdu. Klient zároveň vyhlasuje, že bol Bankou poučený o 

dôsledkoch uzavretia tejto rozhodcovskej doložky a že mal možnosť voľby, či prijme 

alebo neprijme Bankou predložený návrh na uzavretie rozhodcovskej doložky.  

7. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú stranu. Účastníci 

zmluvy si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad dobrovoľne súhlasia, čo 

potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

8. Zmluva o úvere je platná podpísaním zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. Klient je 

povinný bez zbytočného odkladu po podpísaní tejto zmluvy zabezpečiť zverejnenie 

tejto zmluvy podľa §5a zákona o slobode informácií. Zmluva o úvere nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

V Žiline 11.12.2013   V Žiline  11.12.2013 

   

Banka:    Klient: 

OTP Banka Slovensko, a.s.   Skládka TKO Vyšehradné - 

záujmové združenie obcí Nitrianské 

Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, 

Malinová, Poluvsie a Chvojnica 

 
 

 

 

 

              

........................................................................   .......................................................................... 

Ing. Anna Štefancová, regionálny manažér Ing. Jozef Balčirák 

regionálneho korporátneho centra  SEVER osoba oprávnená konať v mene združenia 

                        

 

              

.........................................................................  

 Dušan Ďuríček  

bankár špecialista II.  

 

Potvrdzujem, že zaviazaný  vlastnoručne podpísal  túto zmluvu predo mnou. Jeho totožnosť bola overená 

zákonným spôsobom. 

Meno, priezvisko: Dušan Ďuríček , bankár špecialista II. 

      

V Žiline  11.12.2013 

 

………………………………………… 

podpis povereného zamestnanca 

pečiatka banky 

 


