
Žiadost' o čerpanie Úveru - znamená predloženie písomnej žiadosti Klienta s uv
Čerpania Úveru, výšky požadovaného Čerpania Úveru a čísla (čísiel) účtu (ov), na
z Úveru poukázané. Takáto žiadosť musí byť formálne aj obsahovo predložená v podobe
predkladá túto žiadosť spolu s dokladmi preukazujúcimi účelovosť použitia Úveru;

Pojmy, ktoré sa nevyskytujú v tomto bode Úverovej zmluvy, sa vykladajú v zmysle Zákona alebo ~;I!) praxe.

dátumu( ov) požadovaného
-. ',~ť peňažné prostriedky

vanej Bankou. Klient

Pre účely Úverovej zmluvy platí:

1.1. definície uvedené v bode l. sa použijú s významom uvedeným v tomto bode, ak v ďalší
Úverovej zmluvy nie je k vyššie uvedeným definíciám priradený iný význam, alebo ak nie je tld;,"
výslovne vylúčené;

1.2. vyššie uvedené definície sa použijú s významom uvedeným v bode l. Úverovej zmluvy, a to bez ohl'adu na ro. á
sú uvedené s veľkým alebo malým začiatočným písmenom, okrem prípadu, ak je výslovne uvedené inak, alebo
ak z kontextu vyplýva niečo iné;

1.3. vyššie uvedené definície sa použijú s významom uvedeným v bode l. Úverovej zmluvy. a to bez ohl'adu na to, či
sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle, okrem prípadu, akje výslovne uvedené inak.

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Úverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnúť na základe píso
a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špeci
v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy.

2.2. Základné podmienky:

2.2.1. Výška Úveru: do 55 000,- EUR, slovom: pät'desiatpät'tisíc eur.

2.2.2. Účel Úveru: Investičné akcie v obci - Prestavba viacúčelového Koroml'a - \}b ••2:ä
novozrekonštruovanej budovYk:~~ené plochy, zábradlie, lávka cez potok k budove, rek.mľ
kuchyne, refundácia faktúry i~~I.z na tento projekt, ktorú obec uhradila z vlastných zdroj
spoluúčast' obce na projektoch. /rJ.jof!Jl.tJ

2.2.3. Čerpanie Úveru:

2.2.3.1. Dátum prvého Čerpania Úveru nesmie byť neskôr ako 31.08.2012.

2.2.3.2. Dátum posledného Čerpania Úveru nesmie byť neskôr ako 31.12.2013.

2.2.3.3. Minimálna výška jednotlivého Čerpania Úveru je 1 000,- EUR s výnimkou posledného Čerpania Úveru.

2.2.4. Úročenie Úveru:

2.2.4.1. Druh úrokovej sadzby: Revizibilná

2.2.4.2. Základná sadzbaje hodnota 12 mesačného EURlBOR.

2.2.4.3. Úrokové rozpätie je 2,80 % p.a.

2.2.4.4. Celková Revizibilná úroková sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 2,80 % p.a.

2.2.5. Splácanie Úveru:

2.2.5.1. Splátky istiny Úveru: rovnomerné

2.2.5.1.1. Frekvencia splácania: v mesačných splátkach vo výške 326,- EUR s výnimkou
poslednej splátky, ktorá bude vo výške zostatku úveru. Splátky budú realizované k 20.
dňu mesiaca.

2.2.5.1.2. Prvá splátka: 20.06.2013

2.2.5.2. Splátky úrokov Úveru: pravidelné mesačné k Ol. dňu, počnúc kalendámym mesiacom, nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené prvé Čerpanie Úveru.

2.2.5.3. Amortizácia Úveru: 09.07.2027

2.2.6. Zabezpečenie Úveru: v zmysle článku Il. Úverovej zmluvy

2.3. Ďalšie konkrétne podmienky Úveru naviazané na základné podmienky uvedené v bode 2.2. Úverovej zmluvy sú
dohodnuté medzi zmluvnými stranami v jednotlivých článkoch tejto Úverovej zmluvy.

3. Výška a Účel Úveru

3.1. Banka poskytne Klientovi Úver do výšky uvedenej v bode 2.2.1. Úverovej zmluvy.

3.2. Banka povolí Klientovi Čerpanie Úveru na Účel dohodnutý v bode 2.2.2. Úverovej zmluvy.

3.3. Klient je povinný preukázať Banke dodržanie účelovosti Úveru, a to spôsobom, o ktorý ho Banka požiada. V
prípade, ak Klient nepredloží Banke všetky požadované doklady minimálne v posledný deň lehoty na podanie
Žiadosti o čerpanie Úveru uvedený podľa bodu 4.1. Úverovej zmluvy, stráca možnosť Čerpania Úveru.

* ml. lJ./b.f/lt·ZÓill~ÍJIA~ ~Jj


