
Zmluva č. 1057/22/08656 

Československá obchodná banka, a.s. 
so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava 
IČO: 36 854 140 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B 
( ďalej len „Banka") 
ktorú zastupujú: 

kontaktné miesto: 
adresa: 

a 

Obec Skalité 

Ing. Peter Horvát 
Ing. Vratislava Adamicová 
SME pobočka Žilina 
Jána Milca 780/14, 01 O 01 Žilina 

so sídlom: Skalité 598,023 14 Skalité 
IČO: 00 314 285 
( ďalej len "Klient") 
ktorého zastupuje: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce 

(Banka a Klient spoločne ďalej tiež „Zmluvné strany") 

strana 1. 

uzavierajú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení túto 
Zmluvu o preldenovacom úvere č. 1057/22/08656 

(ďalej len „Zmluva"). 

Súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Banky (ďalej len „Obchodné podmienky 
Banky") a Úverové obchodné podmienky ČSOB (ďalej len „ÚOP"). Odlišné ustanovenia Zmluvy majú 
prednosť pred znením Obchodných podmienok Banky a ÚOP. Podpisom Zmluvy Klient potvrdzuje a 
vyhlasuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami Banky a s ÚOP a súhlasí s ich obsahom. 

Článok I. 
Výška, účel a podmienky čerpania úveru 

1) Banka poskytne Klientovi peňažné prostriedky formou úveru do výšky úverového limitu
=210.661,-EUR (ďalej len „Úverový limit"). Úver môže byť čerpaný v súlade s účelom dohodnutým
v Zmluve do 31.10.2022 (ďalej iba „Obdobie čerpania"). V prípade, že Úverový limit nebude
Klientom čerpaný v dohodnutom období čerpania, zaniká platnosť Zmluvy bez povinnosti
Zmluvných strán uzatvárať k Zmluve dodatok. Banka poskytuje úver Klientovi na
predfinancovanie projektu podporovaného nenávratným finančným príspevkom (ďalej aj ako
„NFP") z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s názvom
Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v Skalitom, kód projektu
302011ACN4, Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len
,,Projekt").

2) Peňažné prostriedky z úveru alebo ich časť až do výšky Úverového limitu môžu byť čerpané po
splnení všeobecných podmienok čerpania uvedených v ÚOP, ak Banka dostane od Klienta najneskôr
2 pracovné dni pred pracovným difom očakávaného čerpania písomnú žiadosť na čerpanie úveru a po
tom ako:
a) Zmluva bola zverejnená a nadobudla účinnosť v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o

slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení;
b) účelovosť použitia čerpaných peňažných prostriedkov v súlade so Zmluvou a vlastníctvo

Klientových peňažných prostriedkov, ako aj oprávnenie Klienta disponovať s nimi, boli
jednoznačne preukázané dokladmi predloženými Klientom a odsúhlasenými Bankou ako aj
preukázaním dokumentov Klienta (najmä žiadosti vrátane jej príloh), na základe ktorých bol
poskytnutý NFP, a predložením dokumentov preukazujúcich, že príslušný riadiaci alebo
sprostredkovateľský orgán alebo implementačná agentúra daného operačného programu (ďalej
len „Riadiaci orgán") uzavrel Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„Zmluva o poskytnutí NFP") na realizáciu Projektu, pričom predpokladaná výška NFP bude
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predstavovať maxnnálne =216 416,40 EUR pn mtenzite pomoci 95% oprávnených nákladov 
Projektu Klient predkladá Banke aspoň Jeden doklad preukazujúci účelovosť použitia peňažných 
prostnedkov a s ním súvisiaci doklad preukazujúci za takým účelom vykonanú úhradu peňažných 
prostnedkov V prípade úhrady z prostriedkov Khenta, Je Khent zároveň povmný preukázať 
vlastníctvo Klientových peňažných prostnedkov a oprávneme Khenta disponovať s mmi 
Dokladmi preukazuJúcimi účelovosť použitta peňažných prostnedkov sú naJma účtovné 
a daľfové doklady obsalmJúce náležitosti, stanovené všeobecne závaznými právnymi predpismi 
(napr faktúra, pokladmčné doklady, bloky z registračných pokladníc), výpisy z účtu Klienta 
alebo potvrdeme banky o vykonaní úhrady Khentom (pn bezhotovostnom prevode 
prostredníctvom banky), doklad o zaplatení v hotovosti (pnčom limit hotovosti musí byť v súlade 
so všeobecne závaznýmt právnymi predpismi), zmluva alebo dohoda uzatvorená Klientom a Jeho 
zmluvným partnerom, predmetom ktoreJ Je dodame tovaru alebo služieb, úhrada ktorých Je 
účelom čerpama podľa Zmluvy Vlastníctvo Klientových petfažných prostnedkov a oprávnenie 
Khenta disponovať s mmi dokladá Khent príslušnými hodnovemýmt dokladmi (napríklad 
výp1sm1 z účtov Khenta v petfažných ústavoch, zmluvná dokumentácia, potvrdema, úradné 
zápismce a pod ) Banka Je oprávnená požadovať predložeme dophfoJúctch dokladov V tom 
prípade až tch odsúhlasením Bankou sa podmienka predloženia dokladov bude považovať za 
splnenú, 

c) podmienky a závazné parametre Zmluvy o poskytnutí NFP sa zásadne nelíšia od podkladov
k Projektu predložených Klientom Banke a Klient splní požiadavky a parametre pre reahzácm
Projektu a pre čerpame príslušného NFP,

d) bola predložená správa z kontroly verejného obstaráva111a súv1S1aceho s Projektom a vyhláseme
Khenta, že st spim! všetky povmnostt ohľadne verejného obstarávama,

e) bolo predložené ohláseme stavebných prác súv1siac1ch s Projektom,
f) bola predložená podpísaná zmluva s dodávateľom na predmet Projektu vrátane všetkých

prípadných dodatkov,
g) bol otvorený osobitný projektový účet Klienta SK03 7500 0000 0040 2980 2427 vedený Bankou

so zrtadením spoludispoztčného oprávnema Banky, na ktorý budú smerované všetky platby NFP
( ďalej Jen „Osobitný účet"),

h) bola predložená Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená s Mm1sterstvom 111vestíc1í, reg1onálneho
rozvoJa a mformattzácie Slovenskej republiky, so sídlom Štefámkova 882/15,
811 05 Brattslava - mestská časť Staré Mesto, IČO 50 349 287 v zastúpení Žilmský
samosprávny kraj, so sídlom Kamenského 48, 011 09 Žilma, IČO 37 808 427 vrátane JeJ príloh
a prípadných dodatkov s uvedením Osobitného účtu ako účtu určeného na príJem platieb NFP,

1) bolo preukázané premvestovame vlastných zdrojov Klienta na Projekt v sume mm =6 535,-EUR,
napr predložením účtovných dokladov a výpisov z účtu,

J) bol predložený súhlas obecného zastupiteľstva s poskytnutím úveru, navýšením rozpočtu stavby
bytového domu 19 b J Skahté a s navýšením sumy bankovej záruky,

k) bolo predložené stanovisko hlavného kontrolóra k pnJatm úveru,
1) bolo predložené osvedčeme miestnej volebnej komisie o zvolení starostu,
m) bol predložený aktualtzovaný rozpočet obce

3) Úver bude čerpaný formou prevodov z úverového účtu Khenta vedeného Bankou v mmunálneJ
výške =2 000,-EUR (s výnnnkou posledného čerpama do výšky zostatku Úverového lnmtu)
v prospech Osobitného účtu Klienta vrátane DPH nasledovne

A v prípade financovania po predložení 
a) faktúr so súpisom vykonaných prác a odsúhlasených poverenou osobou, alebo Žiadostí

o platbu NFP alebo mých relevantných dokumentov preukazuJúc1ch účelovosť každého
Jednothvého čiastkového čerpania úveru, pnčom sa Klient zavazuJe na žiadosť Banky
bezodkladne preukázať účelovosť použitia už vyčerpaných čiastok úveru alebo vlastných
prostnedkov v súlade s dohodnutými podmienkami,

b) príkazu na úhradu z vyššie uvedeného Osobitného účtu Klienta na účet dodávateľa vo
výške Jednotlivého čerpama úveru,

B v prípade refundácie po predložení 
a) faktúr so súpisom vykonaných prác a odsúhlasených poverenou osobou, alebo Žiadostí

o platbu NFP alebo mých relevantných dokumentov preukazuJúc1ch účelovosť každého
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jednotlivého čiastkového čerpania úveru, pričom sa Klient zaväzuje na žiadosť Banky 
bezodkladne preukázať účelovosť použitia už vyčerpaných čiastok úveru alebo vlastných 
prostriedkov v súlade s dohodnutými podmienkami; 

b) dokladov preukazujúcich úhradu z vlastných prostriedkov Klienta, napr. výpis z účtu.
4) Zmluvné strany sa dohodli, že sumy neprevyšujúce =2.000,-EUR Klient uhradí najskôr z vlastných

zdrojov a následne po tom, ako súčet súm úhrad prevýši =2.000,-EUR Klient môže požiadať Banku
o refundáciu ním uhradených prostriedkov. Klient je povinný predložiť Banke dokumenty
preukazujúce splnenie účelu úveru (faktúry, resp. zmluvy) a doklad preukazujúci ich úhradu.

Článok II. 
Úročenie, splácanie, poplatky 

1) Úver je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou s prechodnou fixáciou, ktorá sa skladá z referenčnej
úrokovej sadzby medzibankového peňažného trhu EURIBOR 1-mesačný, vo výške uvedenej v
informačnej sieti REUTERS, prípadne v iných informačných médiách (Bloomberg), a to vždy dva
pracovné dni pred začiatkom príslušného obdobia fixácie, a marže (prirážky) v pevnej výške
0,52 % p.a .. Úroková sadzba dohodnutá týmto spôsobom je v danej výške platná vždy pre príslušné
obdobie fixácie.

2) Prvé obdobie fixácie začína dňom podpísania Zmluvy a končí v 19. deň nasledujúceho mesiaca.
Prvým dňom nasledujúcim po skončení prvého obdobia fixácie sa začína beh ďalších období fixácie,
začínajúcich vždy prvým dňom po skončení predchádzajúceho obdobia fixácie a končiacich vždy
19. deň nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ by 20. deň kalendárneho mesiaca pripadol na iný než
pracovný deň, predlžuje sa trvanie príslušného obdobia fixácie mimoriadne v tomto období fixácie
do dňa predchádzajúceho najbližšiemu nasledujúcemu pracovnému dňu. Posledné obdobie fixácie
končí dňom predchádzajúcim dňu konečnej splatnosti úveru. V prípade omeškania Klienta so
splácaním trvajúcim po dni konečnej splatnosti úveru posledné obdobie fixácie pokračuje a trvá do
úplného splatenia všetkých záväzkov Klienta vyplývajúcich zo Zmluvy. Úrok vypočítaný Bankou z
poskytnutých peňažných prostriedkov v súlade s vyššie uvedenými pravidlami sa Klient zaväzuje
platiť vždy v 20. deň kalendárneho mesiaca (pokiaľ by tento deň pripadol na iný ako pracovný deň,
tak potom mimoriadne v najbližší nasledujúci pracovný deň) a v deň konečnej splatnosti úveru.

3) Poskytnuté peňažné prostriedky sa Klient zaväzuje vrátiť najneskôr v deň konečnej splatnosti úveru
31.07.2023.

4) Akékoľvek peňažné čiastky splatné podľa Zmluvy sa zaväzuje Klient zaplatiť v deň ich splatnosti
a v prípade omeškania so splatením sa Klient zaväzuje uhradiť Banke úrok z omeškania vo výške
15% p.a .. Klient sa zaväzuje vytvárať k dňom splatnosti dostatočné peľfažné krytie na účte Klienta
č. SK60 7500 0000 0040 2911 2119 vedenom Bankou (ďalej len „Účet").

5) Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich podmienkach pre mimoriadne splátky úveru:
a) Klient je povinný najneskôr do 5 pracovných dní po pripísaní prostriedkov NFP alebo jeho časti

na Osobitný účet Klienta doručiť Banke písomnú žiadosť o vykonanie mimoriadnej splátky istiny
Úverového limitu, a to vo výške NFP, ktorý mu bol pripísaný na účet, pričom takáto splátka musí
byť vykonaná do 5 pracovných dní odo dňa pripísania prostriedkov NFP na Osobitný účet
Klienta. Pokiaľ sa tak nestane, Klient týmto poveruje Banku, aby v nasledujúci pracovný deň po
uplynutí tejto lehoty z jeho z Osobitného účtu predmetnú splátku odpísala a túto započítala ako
mimoriadnu splátku istiny Úverového limitu. Mimoriadna splátka je splatná najneskôr
31.07.2023. Pri týchto mimoriadnych splátkach nebude Banka účtovať Klientovi poplatok za
predčasné splatenie úveru,

b) nesplatenú časť istiny Úverového limitu sa Klient zaväzuje splatiť najneskôr do 31.07.2023, čo
je deň konečnej splatnosti úveru.

Článokill. 
Zabezpečenie 

Peňažné prostriedky do výšky Úverového limitu budú poskytnuté bez zabezpečenia. 

Obec Skalité 
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Článok IV. 
Vyhlásenia, záväzky, oprávnenia Banky a osobitné ustanovenia 

1) Klient vyhlasuje, že plní povrnnosti uvedené v ÚOP, Jeho vyhlásema obsiahnuté v Prílohe č 1 sú
aktuálne, pravdivé a úplné a ďaleJ vyhlasuje, že
a) súhlasí s tým, že so Zmluvou (vrátane JeJ prípadných dodatkov ako aJ podmienok zabezpečema

a zabezpečovacími dokumentmi súvisiac1m1 so Zmluvou) bude oboznámený príslušný Rmdmc1
orgán, príp subjekty ním určené a súčasne tiež súhlasí s tým, aby Banka poskytovala
Riadiacemu orgánu a týmto mšt1túc1ám mformác1e o skutočnostiach, týkaJúc1ch sa Klienta,
ktoré sú mak predmetom bankového taJomstva,

b) vykonáva SVOJU činnosť a reahzuJe ProJekt v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktorých
predmetom Je ochrana životného prostredia, resp vereJné obstarávame, a že dostal všetky
príslušné povolema, certifikáty a súhlasy,

c) účel úveru a realtzác1a Projektu sú v súlade s podm1enkam1 poskytnutia NFP (naJma s
rozpočtom a časovým harmonogramom realizácie Projektu),

d) postup pre výber dodávateľov na financovaný Projekt Je v súlade so všeobecne závazným1
právnymi predpismi a podm1enkmm vyplývaJúc11111 zo Zmluvy o poskytnutí NFP,

e) účel financovama podľa Zmluvy, Klient am žiadna osoba pnamo alebo nepnamo ovládajúca
Klienta, ovládaná Klientom alebo osoba ovládaná rovnakou osobou ako Klient (ďaleJ len „Člen
skupmy Klienta") nepodheha domácnn alebo medzmárodným sankciám podľa zákona o
vykonávaní medzmárodných sankclÍ, platného v Slovenskej republike alebo podľa mého
právneho predpisu, rozhodnutia, regulácie alebo dohody, závazného v Slovenskej republike
( ďalej len „Medzmárodné sankcie"),

f) Khent, každý Člen skupmy Kltenta ako aJ členovia ich štatutárnych orgánov, zamestnanci
a ostatní zástupcovia, vykonávajú SVOJU čmnosť v súlade s príslušnými právnymi predp1sm1 na
ochranu protJ úplatkárstvu, korupcn, ochranu pred legahzáctou príjmov z trestnej 

čmnosh, ochranu pred financovaním teronzmu a maJÚ spracované a dodržiavaJÚ relevantné
mterné politiky, zabezpečujúce dodržiavame takých právnych predpisov,

g) v prípade, ak na uzatvoreme Zmluvy potrebuje schvále111e alebo súhlas zastupiteľstva, takéto
schváleme alebo súhlas mu bolo udelené dostatočnou vačšmou hlasov a na plneme svojich
závazkov vyplývajúcich zo Zmluvy nepotrebuje súhlas, povoleme alebo vyjadreme ž1adneJ
tretej osoby

2) Klient sa zavazuJe plmť povmnosti obsiahnuté v ÚOP, a ďalej sa zavazuje, že
a) bude viesť mmunálne Jeden bežný účet v Banke a smerovať na tento účet alebo na bežné účty

vedené v Banke 100% svo31ch príJmov ( vrátane celého podielu na damach v správe) za každý
kalendárny rok, pnčom NFP bude vždy v plneJ výške smerovaný na Osobitný účet,

b) Banke uspokoJ1vým spôsobom preukáže, že Zmluva (vrátane JeJ prípadných dodatkov ako aj
podmienok zabezpeče111a a zabezpečovacími dokumentmi súv1smc1m1 so Zmluvou) bola
preukázateľne doručená príslušnému R1ad1acemu orgánu,

c) na výzvu bude predkladať Banke vždy do troch pracovných dní počas doby, kedy Je nevyhnutné
plmť stanovené parametre ProJektu, ktoré sú sledované zo strany R1ad1aceho orgánu
1) kópie zápisov zo všetkých kontrol vykonávaných týmito subjektmi,
11) kópie všetkých momtorovacích správ, ktoré Je povmný predkladať týmto subjektom,
m) kópie všetkých 111formác1í o skutočnostiach odovzdávaných týmto subjektom, ktoré by

mohlt ovplyvmť veriteľské riziko Banky,
d) zabezpečí, aby Projekt bol realtzovaný v súlade so všetkými podm1enkmm poskytnutia NFP a

naJma to, aby boh dosiahnuté parametre a došlo k splnemu podmienok vyplývajúcich zo
Zmluvy o poskytnutí NFP a z prav1d1el pre poskytovame NFP vzťalmJúc1ch sa k Projektu (d'aleJ
len „Pravidlá"),

e) umožní kedykoľvek na požiadame obhliadku Banke, Riadiacemu orgánu (alebo subjektom ním
určenými) a predloží podklady a mfonnác1e, ktoré možno rozumne vyžadovať na overeme
účelovosti použitia peňažných prostriedkov z úveru na reahzácm Projektu a uskutočneme
Projektu v súlade zo Zmluvou, Prav1dlam1, podm1enkam1,

Československá obchodná banka, a s Obec Skahté 
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f) bude Banku bez zbytočného odkladu písomne informovať o prípadných zmenách Zmluvy o
poskytnutí NFP a o prípadnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Pravidiel zo strany
Klienta;

g) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky nezmení a ani nezruší účet, na ktoré sú
smerované platby NFP a ani dispozičné oprávnenia k tomuto účtu a ani v Žiadosti o platbu NFP
neuvedie iný účet;

h) bude Banku informovať vždy do troch pracovných dní o každom rozhodnutí o znížení alebo
nevyplatení NFP alebo jeho časti a poskytne Banke kópiu takéhoto rozhodnutia;

i) na výzvu bude Banku informovať vždy do troch pracovných dní o (i) podaní Žiadosti o platbu
NFP, (ii) rozhodnutí o výplate NFP alebo jeho časti a poskytne Banke kópie týchto dokladov;

j) bude bez zbytočného odkladu písomne informovať Banku o porušení právnych predpisov,
ktorých predmetom je ochrana životného prostredia, pričom v tejto informácii Klient uvedie
opatrenia, ktoré prijal alebo hodlá prijať na nápravu tohto porušenia;

k) predloží Riadiacemu orgánu originál alebo úradne osvedčenú kópiu Zmluvy alebo jej dodatku
do 1 O kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy alebo jej dodatku;

I) bude Banku pravdivo a bezodkladne písomne informovať o zavedení ozdravného režimu alebo
nútenej správy voči jeho osobe bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel;

m) na výzvu Banky do 3 pracovných dní predloží Banke výpisy z účtu Klienta vedeného v inej
Banke, na ktorý sú smerované finančné prostriedky tvoriace NFP k financovanému Projektu;

n) v prípade dodatočného navýšenia rozpočtových nákladov Projektu oproti predloženým Klient
uhradí rozdiel z vlastných zdrojov;

o) bude Banku informovať, ak dôjde k takým zmenám Projektu, ktoré by mali vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia dotácie vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP;

p) na majetku na nadobudnutie, obnovu, zhodnotenie alebo rekonštrukciu ktorého bol použitý
NFP, resp. na majetku, ktorý slúži na zabezpečenie pohľadávok Banky a Riadiaceho orgánu
neumožní zriadenie záložného práva, ani iných vecných alebo záväzkových práv v prospech
tretích osôb s výnimkou Banky a Riadiaceho orgánu.

3) Okrem prípadov porušenia Zmluvy obsiahnutých v ÚOP budú rovnako za porušenie Zmluvy
považované tiež nasledovné skutočnosti:
a) Porušenie ktoréhokoľvek záväzku dohodnutého v od. 2) tohto Článku Zmluvy.
b) Došlo k prípadu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Pravidiel a v dôsledku toho môže

byť ohrozené splácanie akejkoľvek čiastky splatnej podľa Zmluvy v dohodnutom termíne,
alebo Klientovi vznikla alebo môže vzniknúť povinnosť vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho
časť.

c) Banke nebola najneskôr do 30.11.2022 predložená Žiadosť o platbu na predmetný Projekt na
sumu min. vo výške =205.595,-EUR potvrdená Riadiacim orgánom.

d) Banke nebol najneskôr do 31.12.2022 predložený upravený rozpočet Klienta so
zapracovanými všetkými úvermi vrátane ŠFRB po podpise úverovej zmluvy medzi Klientom
a ŠFRB a so saldom bežného rozpočtu očisteným o vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu,
minimálne vo výške splátok istín z návratných zdrojov financovania.

e) Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku prekročí 50 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

f) Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma
splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov prekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia.

4) Ak nastane prípad porušenia Zmluvy a ak dôjde k porušeniu povinností Klienta uvedených
v Zmluve o NFP,je Banka, okrem oprávnení uvedených v ÚOP, oprávnená:
a) požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške =2.106,61 EUR. Banka je oprávnená výšku

zmluvnej pokuty znížiť v závislosti od závažnosti a miery porušenia ustanovení Zmluvy.
Závažnosť a mieru posudzuje Banka;

b) odstúpiť od Zmluvy.
5) Osobitné ustanovenia:

a) na Zmluvu sa nevzťahuje ustanovenie bodu 16. písm. p) ÚOP.

Obec Skalité 
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b) pre účely Zmluvy sa ustanoveme bodu 16. písm. i) ÚOP nahrádza nasledovným

strana 6. 

„Klient bez predchádzaJúceJ písomnej dohody s Bankou založil svoJ maJetok v prospech tretích
osôb okrem Banky a Riadiaceho orgánu a/alebo umožml na svoJom maJetku vz111k záložných
práv č1 ďalších vecných alebo závazkových práv v prospech tretích osôb okrem Banky
a Riadiaceho orgánu "

6) Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že v prípade preukázama nepravdivosti údajov
poskytnutých Klientom Banke podľa bodu 2) Prílohy č 1 Zmluvy, sa podľa príslušných ustanovení
zákona č 483/2001 Z z o bankách v platnom znení všetky pohľadávky Banky zo Zmluvy vrátane
príslušných úrokov za celú dobu dohodnutého trvama úverového vzťahu podľa Zmluvy stávaJú
splatnými ku d11u, kedy sa Banka o nepravd1vostJ týchto údaJov dozvedela Banka následne v
písomnom oznámení o teJto skutočnosti adresovanom Klientovi uvedie deň splatnosti 1 výšku
splatných pohľadávok Banky vyplývaJúc1ch zo Zmluvy

7) Banka Je oprávnená odstúpiť od Zmluvy, vypovedať Zmluvu alebo vyhlásiť predčasnú splatnosť
úveru poskytnutého na základe teJto Zmluvy v prípade, ak Je právoplatným rozhodnutím
príslušným orgánom finančnej kontroly konštatované a určené, že Klient porušil Zmluvu
o poskytnutí NFP alebo finančnú d1sc1plínu v zmysle platných právnych predpisov

8) Zmluvné strany sa dohodli, že ak Je Klient v omeškaní so splnením čo len časti svoJho pe1'íažného
závazku voči Banke, môže Banka SVOJU pohľadávku zodpovedajúcu tomuto pe11ažnému závazku
postúpiť písomnou zmluvou meJ osobe, a to aJ osobe, ktorá me Je bankou (ďalej len "postupník")
Zmluvné strany sa taktiež dohodh, že Banka môže postupníkovi poskytnúť mformácm a doklady,
ktoré sú mak predmetom bankového taJomstva a ktoré by mohli obsahovať osobné údaJe alebo
údaJe, ktoré sú predmetom obchodného taJomstva Klienta, pokiaľ sa tieto týk�ú postupovaneJ
pohľadávky alebo súvisia s JeJ ex1stenc1ou alebo s JeJ vymáhaním

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

1) Zmluva nadobúda platnosť d11om JeJ podpisu Zmluvnými stranami a účmnosť v nasleduJÚCI deň po
JeJ zvereJnení v súlade so zákonom č 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k mformác1ám
v platnom znení V prípade neplatnosti alebo neúč111nost1 Jednotlivých ustanovení Zmluvy nebudú
dotknuté JeJ ostatné ustanovema Zmluva môže byť menená alebo dophfovaná iba na základe
dohody Zmluvných strán formou písomného dodatku, okrem Obchodných podmienok Banky a
ÚOP, ktoré Je možné memľ spôsobom v mch uvedeným

2) Podpisom teJto Zmluvy Klient súhlasí s poskytnutím akýchkoľvek mformácd orgánom
zastupuJúc1m SR týkaJÚCICh sa Zmluvy, resp mých zmlúv, ktoré uzatvonla Banka s Kltentom
v súvISlostI s ProJektom

3) Zmluva sa nad1 p1ávnym ponadkom Slovenskej repubhky Zmluvné strany potvrdzujú, že práva
a povmnosti, ktoré un z teJto Zmluvy vyplývajú sú platné, právne účmné a vymožiteľné v príslušných
Junsd1kc1ách

4) Pokiaľ bola táto Zmluva vyhotovená v hstumeJ podobe, bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z
ktorých Jeden prevezme Klient a Jeden Banka Všetky rovnopisy Zmluvy maJÚ právnu silu
ongmálu Pokiaľ bola táto Zmluva vyhotovená v elektro111ckeJ podobe, bola vyhotovená v 1
rovnopise, ktorý bude každej zo Zmluvných strán elektromcky doručený po podpise všetkými
Zmluvnými stranami

5) Zmluvné strany svoJ1m1 podp1sm1 potvrdzujú, že po prerokovaní Zmluvy sa zhodli naJeJ obsahu
vo všetkých bodoch a Zmluvu uzav1eraJÚ na základe svoJeJ slobodnej a vážnej vôle

Československá obchodná banka, a s. Obec Skahté 
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V prílohe: 
Príloha č. l - Vyhlásenie klienta Československej obchodnej banky, a.s. 
Príloha č. 2 - Predkladanie Dokumentov 

v Žiline, dňa ... 3.a .. nB ... 1022

PeadDr. Jozef Ce,e.h, starosta obce 

Klient 

Preukázanie totožnosti od isu ·úc ho: Doklad 
totožnosti: OP/P�číslo: .. ...... ..-
Platnosť dokladu totožnosti do: .. .:3</.!'..f!fJ.72 

=�:�
káz

'SI arJťt�1 
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o uzatvorení Zmluvy na svojom zasadnutí dňa 1.ť.f.:q�l-Ŕtient 
zároveň týmto vyhlásením v zmysle ustanovenia § 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
potvrdzuje splnenie podmienok požadovaných právnymi predpismi pre platné prijatie úveru podľa 
Zmluvy. 

Obec Skalité 

PaedDr. Jozef Cech, starosta obce 
I 

Klient prevzal 
D Osobne v I istinnej podobe 

� Zaslaním elektronickou poštou a ako Klient mám naďalej záuj_em o ďalšiu komu2ikápil
ohľadom tejto Zmluvy v elektronickej forme na adresu: ..... :o�'.'??.�� .. lf ... �--�-��� .. ..

1. Všeobecné obchodné podmienky
2. Úverové obchodné podmienky

Československá obchodná banka, a.s. Obec Skalité 
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, 
Datum podpisu: 

Klient 

Československá obchodná banka, a.s. Obec Skalité 



Klient 

Obec Skalité 
so sídlom: 
IČO· 

023 14, Skahté 59& 
00314285 

zapísaný v obchodnom registri vedenom 

Vyhlásenie klienta Československej obchodnej banky, a. s. 
(ďalej len „Vyhlásenie lclienta ČSOB") 

súdom , oddiel Sro , vložka č. 

Obec bola založená vrnku 1990 zákonomč. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, spôsob zriadenia- z.o zákona č. 369/1990 Zb. 

(ďalej len "Klient") 
zastúpený: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce Skalíté 

vyhlasaje, že 

l) O je právnickou osobou exístujúcou podľa práva Slovenskej republiky riadne zapísanou v obchodnom registri, že predložil Banke aktuálny výpis z obchodného
registra príslušne'b.o súdu a doložil Banke všetky prípadné skutočnostt doteraz nezapísané v obchodnom registri;
O je právnickou osobou existujúcou podľa práva Slovenskej republiky ako ····-···· 
O Je fyzickou osobou podnikaJúcou na základe živnostenského oprávnemazapísanou v obchodnom registri., že predložil Banke aktuálny výpis z obchodného registra
príslušného súdu a doložil Banke všetky prípadné skutočnostl doteraz nezapísané v obchodnom registri;
O je fyn.ckou osobou podnlkajúcou na základe živnostenského oprávnerua a predložil Banke toto oprávnenie;
[gJ je právmckou osobou existujúcou podľa práva Slovenskej republiky ako obec ....... .
O iné (špecifikovať)

2) nemá osobitný vzťah k československej obchodnej banke, a s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava podľa príslušných ustanovení§ 35 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v
platnom men! a že údaje poskytnuté Banke o tejto skutočnosti sú pravdivé a úplné;

3) nemá žiadne závázky po lehote spla1nosti voči svojim venteľom, štátu, prípadne íným subjektom, ktoré by mali negatívny vplyv na schopnosť Klienta uhrádzať jeho

p_' 
• r r • • - • ·--· • r - • 

-- - -- ·-· - . . .. *- -· - ---

Identifikácia veriteľa 
Obchodná spoločnost'/meno a priezvisko/iné označenie 

veritel'a 
nemá 

-.. 

Výška záväzku po splatnosti Doba omeškania 
IČO/RC celkom (v EUR) 

4) nie Je ma známe, že by proti nemu bolo vedené alebo mu hrozilo súdne, rozhodcovské alebo iné konanie, ktorebo výsledok by mohol negatívne ovplyvniť jeho finančnú

") Knhlom oznaé,ť vhodný text, prlp doplniť bbžšin �tfiláciu 
••) Netyk., sa FOP 
V pnpade negallvneho s!anOVlSka sa uvedie - rue. nemám, n,e su, apod 

� 

� 
� 
\) 

� 



a majetkovú situáciu alebo mohol mať negatívny vplyv na Jeho schopnosť uhrádzať platobné zavázky vyplývaJúce zo Zmluvy a nie je mu známe, že by takéto konanie 
bolo vedené alebo hrozilo voči tretím osobám, ktoré zabezpečujú pohľadávky Banky voči Klientovi, a1ebo voči tretim osobám, za ktoré poskytol Klient akékoľvek
zab · · · 

- -� - ·- ..,_ __ ·�. � ... ' .......... .. --� .......... 
Identifikácia protistrany 

-·--- _._,. .... 

Obchodná spoločnosť/meno a ťríezv!sko/íné označenie 
protistrany/ICOIRC 

nie je mu známe 

w. 

Konanie začaté/hrozí Druh konania 
voči Klientovi/treteJ Celková výška čiastky, ktorá súdne/rozhodcovské/konkn.rzné/iné 

osobe (uviesť) je predmetom sporu (v EUR) (uviesť aké) 

5) neposkytol žiadne zabezpečenie za záväzky tretích osôb (vrátane notárskej zápisnice a blankozmenky) a Jeho majetok nie Je zaťažený záložnými právami ani inými
v . • . .

. ·�. � . -- . �- ·� --

Druh zabezpečenia či práva (Záložné Dlžník ( obchodná 
. - ----- - �- . - ' - -·- -

Záložný veriteľ ( obchodná 
--

Výška Splatnosť 
právo, Vecné bremeno, Vyhlásenie spoločnosť/meno spoločnosť/�eno v 

a priezvisko/lČO/RČ) Záloh zabezpečovanej zabezpečovanej 
ručitel'a, Blankozmenka, Notárska a priezvisko/ICO/RC) pohľadávky (v pohľadávky 
záoisnica s exekučn-vm titulom, iné) EUR) {a/Jf\/lULJ�Jl) 

neposkytol 

6) m
- - --- --- -- - � --- --- . - ---- -- ------- ---- ---- -... ---,.- ·-- -....... ---- -------------- ------ ,---· --------- ·- -- ------ ----

7) 

Obchodná spoločnosť 
Materská škola, Ústredie 632, Skalité 
Základná škola s materskou školou, Kudlov 781, Skalité 
Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia 

- - ---...--...- -- �- -- -· ·--- -- -- ' - -· - -
Obchodná spoločnosť/meno a miezvisko 

nemá 

•) Knžikom označiť vhodny 1=t, pnp. dcplmť bhžšlu špc:,;riikaau 
.. ) Netyl<a sa FOP 
V pnpade nogahvndio stanoVJ.Ska sa UYcdie-nie, nemam, rue ru. apod, 

- . . -

37911864 
378U386 

---- ---

35996111 

- . - ........ _ ' 

ICO 

ICO/RČ 
- -

Výška podielu v % 
100 

100 
100 

V-vš.ka oodielu v %

2 



7) . - -

Obchodná spoločnosť/meno a priezvisko 
nemá 

-- - -- --
�-

-- -

ICO/RC Výška oodielu v % 

8) .. jeho hlavni spoločníci uvedení v bode 7) tohto Vyhlásenia klienta ČSOB maJú majetkový podiel vyšši ako 10% na :základnom imaní alebo disponujú viac ako 10%
P.odielom na hlasovacích prävach v nasledu1úcich tretích osobach

Obchodná spoločnosf'/meno 
a pril'Z\'isko spoločníkov 

nemá 

9) m O.LJ\,,,f,;,'-g,Y""�""V".l�......,..., ...., �._._.,_...,....,,.& - .... w ......... ,. .. v•-

Obchodná spoločnosť / Meno a priezvisko 

nemá 

... ..., "' ........ �- � .............. ____ ....._,... 

Tretia osoba, v ktorej majú podiel: 

Obehodná 
spoločnosť 

--- ·-- -- -

IČO/RČ 

' - . -

IČO 

-- ... ,. -- - -· 

Tvorí koncern/netvorí 

koncern 

Výška podielu v % 

---

Klient je ovládanou/ 
ovládaiúcon osobou 

pričom mu nie sú známe skutočnosti alebo okoln.ostt, ktoré by získanie takéhoto vzťahu k ďalším subjektom mali alebo mohli vyvolať. 

10) uza, ládac luvu ih led1 b ,Izml de zisku ih ledu'-" ,bami. 
obchodná spoločnosť/meno a IČO/RČ 

Klient uzatvoril ovládaciu zmluvu/ Klient je ovládanou / ovládajúcou 
nriezvisko zmluvu o prevode :z;isku osobou 

neuzavrel 

11) má povmnosf urobiť (poprípade urobil) ponul..-u na prevzirt:ie cenných papierov v zmysle ustanovení Zákona o cenných papieroch a/ alebo ponuku na odkúpeme
•) Knžilrom označíť vhoóny text, pnp doplmf blržšiu špecúikäcrn 3 .. )NetykasaFOP 
V pripade neganvnoho stanoviska sa uvedie -me. nemám, rue sn, apod 



cennýc;h �p1erov_ v zmysle Zákona o cenných pal'_reroch len v prípade nasledujúcich spoločností. 
obchodná spoločnosť IČO 

nemá 

12) •• Jednotlwí členovia štatutárnych orgánov, dozornej rady alebo osoby, ktoré sa podieľajú na riadení Klienta mak než ako členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej
rady, sú súčasne členmi štatutárnych orgánov, dozornej rady alebo osobam1, ktoré sa podieľajú na nadení inak než ako členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady,
nasledu1úc1ch tretích osôb

Meno a onezvisko, funkcia RČ Názov spoločnosti tretei osobv 
nemá 

13) (Právnické osoby)
nie je =luvnou stranou a nepodieľa sa na žiadnej obchodnej či :finančnej transakcu s:
1) fyzickýrru osobam1, ktoré sa pnamo č1 nepnamo podieľaJú na vedení a naderú Klienta, a/alebo
ii) fyzickýnn osobami blizkymi osobám uvedeným pod písm. i), a/alebo

IČO tretei osobv 

ui) právmckýml osobanu, u ktorých osoby uvedené pod písm. i) a n) majú m.aJetkový podiel väčší ako l % na základnom imaní s výnimkou:
(Fyzické osoby- podníkatelia)
nie je =luvnou stranou a nepodieľa sa na Žladnej obchodnej či finančnej transakcii s.
t) fyzickými osobami blízkymi Klientovi, a/alebo
ii) právnickými osobami, u ktorých Klient alebo osoby blízke Klientovi majú majetkový podiel vačší ako 1 % na základnom imaní s výnimkou:

Obchodná sooločnosť/meno a oríe:zvisko ICO/RC 
nemá 

14) uzavrel zmluvu o tichom oločenstve v zm sle 673 a nasl. Obchodného zákonníka iba s nasledu 'úcm11 tretími osobami;

neuzavrel 
obchodná �oločnosť ICO 

') Knžikom označiť vhodny u::tt. pnp d<>pimť bližšiu špectfikacu 
.. ) Netyka sal'OP 
V pnpade negatrvneho stanovi,ka sa uvedie-rue, nemám. me ,;u. apod 

Popis transakcie 

4 



15) poskytol finančné, tovarové alebo iné úvery alebo pôžičky (okrem k:ratkodobých obchodných úverov vyplývaJúcich z bežných dodávok tovaru alebo služieb v rámci
P.I: . • - --- . • • . .. ·- . . . . . -- ---

Poskvtnuté komu: 
Typ úveru/pôžičky Obcllodná spoločnost' / 

l IČO/RČ 
Výška úveru/pôžičky celkom Konečná splatnosť 

Meno a nriezvisko (v EUR} (MMRRRR) 

neooskvtli 
-

-

16) z.a
Poskytnuté kým: Ukončenie platnosti 

Typ zabezpečerua Obchodná spoločnost' / IČO/RČ 
Výška záväzku celkom (v EUR) 

(MMRR.RR) 
Meno a oriezvisko 

nemá 

17) n, :h bankäch - � '·;hú �h s yÝnimko·· 
Banka/peňažnvústav číslo účtu v tvare IBAN 

VÚB,as. SK95 0200 0000 0000 1152 2322 
VÚB,as. SK23 0200 0000 0016 0065 0853 
VUB as. SK.76 0200 0011 6900 1152 2322 
VÚB,as. SK35 0200 00012300 11522322 
VúB,as. SK.54 0200 0000 0022 5640 0656 
VÚB ,a.s. SK23 0200 0000 0026 &326 1451 

18) nečerpá úvery, pôžičky, lízingy, am finančné výpomoci od inýéh bánk alebo peňažných ústavov aní mých subjektov, s výnimkou úverov, pôžičiek, lízingov a finančných
rypomoci:

Druh pôžičky/úveru/finančnej Poskytnuté kým: 
výpomoci Názov spoločnosti/ meno 

a oriezvisko 

Návratná finančná yýpomoc Ministerstvo financií SR 
Investičný úver ŠFRB 

-<) Knžiknm oznel:1F vhodny text, pnp doplrut' bližšw špccňikacm 
•�) Netyka sa FOP 
V prípade negauvneho stanoVJ.Ska sa uve<lie -nie, nem am, niesu, apod 

IČO/RČ 

00151742 
31749542 

Výška linntu / aktuálne Splatnosť poskytnutého 
čerpaná čiastka pre úu úveru/pôžičky/finančnej 

(-vEUR) výpomoci {MMRRRR) 
124449,00 10/2027 
170455,23 30 rokov - od 2006 
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Investičný úver ŠFRB 31749542 157 893,22 30 rokov - od 2007 
Investičný úver ŠFRB 31749542 157 893,22 30 rokov - od 2007 
Investičný úver ŠFRB 31749542 180 118,43 30 rokov - od 2008 
Investičný úver ŠFRB 31749542 180118,4& 30 rokov - od 2008 
Investičny úver ŠFRB 31749542 315 609,41 30 rokov- od2013 
Investrčný úver ŠFRB 31749542 nečerpané 30 rokov - od 2021 
InvestJ.čný úver ŠFRB 31749542 nečerpané 30 rokov - od 2021 

19)" celková angažovanosť skupmy s klientom hospodársky spojených osôb v ramc1 K.BC skupíny je vyššia ako 1 mu. EUR (vrátane požadovaneJ angažovanosti) me 

Klient vyhlasiue, že údaje uvedené v tomto Vyhlásení klienta ČSOB sú pravdivé, aktuálne a úplné 
Klíent sa zavazuje, že bude Banku. mformovat' písomnou formou neodkladne, najneskoršie však do 14 dní od ich vzniku o tom, že došlo k zmenám skutočností uvedených 
v tomto Vyhlásení klienta ČSOB. 

V Čadci dňa 05 082022 

*) Jerižikom označiť vhodný text, pnp doplmť bhilin špec,.fikáem 
*") Nety'ka sa FOP 
V prípade negat1vn<lio stanovisb sa uvedie -me, nemám, me su., apod. 

---::> 
-
---

----=--> 

Klient 
Overeme podp1Su/totožnosti.: 

- �J;Y,z,/ /o.,-1,l_,. Punu1 a.,.včdéar;cs.Le; f..:1u;.v t ..... _ . p,.,;:.Jpí...ct __ ,,c'c.Y'. _Y- ... 

� �,�B 
��::-'.·,.·"'1� 

, .>'Z, \! � <é: • 
� 1t 

� 
-,}-o 

"�-?� 
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§35

(1) Banka a pobočka zahraručneJ banky nesmú vykonávať s osobarru, ktoré k nim majú osobitný vzťah, obchody, ktoré vzhľadom na svoJu povahu, účel alebo riziko by sa
nevykonah s ostatnýrm klientmi. Banka a pobočka zabran.1čneJ banky sú povmné pred uzavretím a vykonaním takého obchodu preveriť, či osoba, s ktorou takýto obchod
vykonávajú, k nim nemá osobitný vzťah, táto osoba je povinná poskytnúť banke a pobočke zahraničnej banky pravdivé informácie, ktoré banka a pobočka zahraničnej banky
potrebujú na účel tohto prevererua. Banka a pobočka zahraručnej bam.-y sú povinné pravdivosť poskytnutých údajov písomne zabezpečtt' v zmluve o mm1 poskytnutej záruke
a lebo o vklade podľa § 5 písm. a) sankciou neplatnosti uzavretia tejto zmluvy a v zmluve o úvere podľa§ 5 písm. b) sankciou okamžitej splaiností celej dlžnej sumy ku dňu,
keď sa banka alebo pobočka. zabraničneJ banky dozvedela o nepravdrvosti týchto údajov, vrátane splatnosti úrokov za. celú dohodnutú dobu úveru

(2) Banka a pobočka zahraničnej banky poskytuJÚ osobám podľa odseku 1 úvery alebo záruky, Jen ak o tom jednomyseľne rozhodne štatutárny orgán banky alebo vedúci 
pobočky zahraručnej banky na základe písomného rozboru príslušného obchodu a finančnej Sitnácie žiadateľa Z rozhodovania je vylúčená osoba, ktoreJ sa rozhodnutie týka 

(3) Do 30 dní.po uplynutí kalendárneho roka je.každá osoba uvedená v odseku 4písm a), b), c) a f) a odseku 5 písm. a), b), c) a f) povinná písomne oznámifbanke alebo 
pobočke zahraníčneJ banky všetky informácie potrebné na ZISteníe ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničneJ banky 
osobitný vzťah Takto získané mfonnácie sú banka a pobočka zahraručneJ banky povinné spracovať do prehľadu osôb s osobitným vzťahom k neJ a na požiadanie odovzdať 
Národnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov na účely podľa osobrtného predpisu. 32) Opatrenie, 23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v 
zbierke zákonov, ustanoví náležitosti tohto oznámenia 

(4) Za osoby, ktoré majú osobrtný vzťah k banke, sa na účely tohto z.ákona pova.žtwí

a) členoviaštatutameho orgánu banky, vedúci zamestnancí banky, ďalší zamestnanci banky určení stanovami banky a prokurista banky,
b) členovradozomeJ rady banky,
c) osoby, ktore majú kontrolu nad bankou, čJenovra štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb a vedúci zamestnanci takýchto právnických osôb,

d) osoby blízke 30) členom štatutárneho orgánu banky, dozornej rady banky, vedúcim zamestnancom banky alebo fyzickým osobám, ktoré maju kontrolu nad bankou,
e) právnické osoby, na ktorých ruektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) maJú kvalifikovanú účasť,

f) akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na banke, a akákoľvek právmcká osoba, ktorá Je pod 1ch kontrol au alebo ktorá má nad nimi kontrolu,

g) právnické osoby pod kontrolou banky,
h) členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
í) audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť v banke,
j) člen štatutárneho orgánu inej banky a vedúci pobočky z.ahraničnej banky,
k) počas nútenej správy správca banky, zástupca správcu a pnbraný odborný poradca,
1) jej hypotekárny správca a zástupca Jaj hypotekárneho správcu,
m) osoby, ktoré majú uzavretý právny vzťah s bankou, ktorý môže viesť k vzniku kvalifikovan03 účastr na banke.

(5) Za osoby, ktoré maJú osobitný vzťah k pobočke zahraničnej banky, sa na účely tohto zákona považuJú

a) vedúci pobočky zabraničnej banky,
b) členovia.štatutárneho orgánu alebo dozornej rady zahraničnej banky,
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c) osoby, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb,
d) osoby blízke 30) osobám uvedeným v písmene a) alebo b) alebo fyzickým osobám.., ktore maJú kontrolu nad zahraničnou bankou,
e) právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo ď) maJú kvalifikovanú účasť,
f} akcionári, ktorí maJ ú kvahfikovanú účasť na zahraničn� banke, a akákoľvek právrucká osoba, ktorá je pod tch kontrolou alebo ktorá má nad runu kontrolu,
g) právnické osoby pod kontrolou zahraničnej banky,
h) členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
i) audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene auditorskeJ spoločnosti am:l.ítocskú činnosť v pobočke zahraničnej banky,
J) vedúci mej pobočky zahramčnej banky a člen štatutárneho orgánu banky,
k) JeJ hypotekárny sprav ca a zástupca JeJ hypotekárneho správcu.

23) § 1 ods. 1 zákona Národnej rad:y Slovenskej republiky č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zak.onov Slovenskej repubfil.-y v znení zákona č. 44/1998 Z.z.

30) § 116 Občianskeho zákonníka.

32) Zákon NárodneJ rady SlovenskeJ republiky č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Zmluva č. 1057 /22/08656 - Príloha č. 2 

Predldadanie Dokumentov 

Klient sa zavazuJe v zmysle bodu 15, písm t) ÚOP, pravidelne predkladať 

• ročne, najneskôr do 60. dňa príslušného kalendárneho roka
súvahu podľa platných účtovných predpisov 
výkaz zJSkov a strát podľa platných účtovných predpisov 
finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 
finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných závazkoch FIN 5-04 
finančný výkaz o bankových účtoch a závazkoch obcí, vyšších územných celkov a 111m1 
znadených rozpočtových organ1zác1í FIN 6-04 

• ročne, naJneskôr do 31.07. príslušného kalendárneho roka
záverečný účet mesta 
správu audítora 

• najneskôr do 35 dní od schválema v zastupiteľstve
rozpočet pre nasledujúce rozpočtové obdobie 
zmeny v schválených rozpočtoch 

• na požiadame Banky do 1 O dní
ďalšie doklady súvisiace s finančnou s1tuác1ou Khenta, naJma predkladame výkazov 
mformujúc1ch o stave a štruktúre dlhu a závazkoch klienta, ktoré sú potrebné pre 
výpočet zákonnej zadlženosti, resp zavedema ozdravného režimu/nútenej správy 
časovú štruktúru pohľadávok, 

Československá obchodná banka, a s Obec Skahté 




