
FondY EuróPskej Únie (tieŽ ako Fondy EÚ) - na účely tejto zmluvy sa Fondmi Európske; ťinie rozumelú nástroje
PolitikY. EuróPskej Únie vyuŽÍvané na dosialrnutie cie|'ov pol;tiky ELrrópske_; únie. K týmto fonáonr patrá rL,rópsty toňa
regionálneho ,rozvoja, Európsky sociá|ny fond, Kohézny fond, EurópsŘy fond pre rybné hospodárstvo, Európsky
pol'nohospodársky,fond pre rozvoj vidjeka, Európsky pol'nohospodársky záručný fond;
Orgán zastuPujúci SR - znamená Riaciiaci orgán alebo_ Sprostredkovatel'ský orgán alebo príslušná správa finančnej
kontro|Y SR v zmYsle zákona č. 44012000 Z,z. o správach finančnej kolltroly aÍeOolný orgán verelne; ,pi;uy opr;unený
vYkonávať finanČnú kontrolu vzmysle zákona č. 5021200I Z,z. o íinančt rej kontrole u vnútornom uuoit. á o zmen€ a
doPInení niektoryich zákono, alebo samostatné oddelenie orgánrr SR s pósobnost'oLl ocJvolacieho alebo preskúmavacteho
orgánu voČi Prvostupňovým rozodnutiam orgánov oprávnených vykonávať finančnú kontrolu; org;ňár".urtupu;úcim SRje tieŽ orgán, na ktoryi v zmysle platne; legislatívne; alebo zrnIuvnej úpravy pre daný operačnli progrurn n-loÍu prejsť
oPrávnenia Riadiaceho orgánu, orgánom zastupulúcim SR sa rozumie iie: pristúsný .igá. ;ňř;*.1'..l v súlade
s legislatívou EuróPskeho spoloČenstva a Slovenske; republiky vykonávat' kontrÓ|u, finančnú korrtiolu a aúdit operácií
(aktivít) v rámci Operačného programu;
UČel - znamená ÚČel, 

_na. 
ktorý je K|ient oprávnený čerpať Úver. Tento Účel je uvedený v bode 2,2,2. úverovelzmluvy;

lrlver - z,namená peňaŽné prostriedky, ktoré Banka poskytuje Klientovi v zmýsle Úverove; zmluvy;
Uverová zmluva - znamená túto Zm|uvu o úvere č, OgtO;O4tI4l
Vlastné nenávratné zdroje Klienta - zdroje obce/vyššieho územného celku, ktoré obec/vyšší územný celok
nezískala/nezískal z prijatých Úverov, pÓŽiČiek, návratných finančných výpomocr, zo zmeniek a z komunálnych oblígácií
vYdaných obcou/vYŠŠÍm Územným ce|kom, resp. iné zdro;e, ktoré o'nec/vysóí ,i..,"n/-..io1 nériir.uiuin*iskal na
obdobnom zmluvnom vzťahu, na zákIade ktorého má obec/vyšší územný ceiok povinnosť tieto zdro;e vrátiť;
Zmluva o PoskYtnutí nenávratného finanČného príspevku (,, Zmluva o poskytnutí NFp " ) _ zrrňená zmluvu
o PoskYtnutí nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Fondov rú resp. z prostriedkov štátneho rozpočtu
uzatvorenú medzi Klientom a Riadiacim orgánom a|ebo Sprostredkovatel'skýrn orgánom v zastúpení ŘiaJia.eho orqenu
na účely realizácie Pro;ektu;
Platobná agentúra (PPA). - Útvar alebo orgán čIenského štátu, ktory zodpovedá za platby konečným prijímate1,orn
Nenávratného finanČného príspevku (NFP) v zmys|e Zmluvy o poskytnutí NFp b poskytuje dostatočné záru*y, ie žiadosti
o.PodPoru z EuróPskeho Pol'nohospodárskeho fondu pre rozvo; vidieka boli oprávnené, p|atby presne a výéerpávalúco
zúČtované, kontrolY ustanovené predpismi ES vykonané a požádované dokumenty predŘ|arlané, prístupnó a uchované
Y:lt.!._ 

elektronických_dokumentov v zmysle pravidiel ES. V podmienkach SR je platobnou uguňtúrou pre financovanie

I.2,

operácií z Európskeho fondu pre rozvoj vidieka pódohospodárska platobná ugeňúru;
ziadost' o čerpanie Úveru - znamená predloženie písomnej žiadosti klie-nta s Lrvs uvedením dátumu(ov) požaclovaného. - -,] -,,- ř,--,";,",* Llvcugllllll udll]lllllluvrl pUZdL]UVdlleílO
CerPania Uveru, výŠky poŽadovaného Čerpania Úveru a čísla (čísie|) účtu (ov), rla ktoré majú byť p.názlě prortriuor,y
? l l\,^F. l 
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1"YY:l':,?1t|11119, 
r_arát9 Žiadost' mrrsí byť formálne aj. obsahovo predložená v podobe aŘceptovanej Bankou. Klient

predkladá túto žiadosť spo|u s dok|admi preukazujúcimi účelovost' použitia Úveru.
Pojmy, ktoré sa nevyskytujú v tomto bode Úverovej zmluvy, sa vyill3rl3;u v zmysle platnej legislatívy alebo bankovej
praXe.

Pre účely Úverovej zmluvy platí:
deflnície uvedené V bode 1. sa pouŽijú s významom uvedeným v tornto bode, ak v d'alších ustanoveniach úverovej
zmluvY nie je k vYŠŠie uvedeným deflníciám priraciený iný význam, aIebo ak nie le takéto potržitie výstávn. u',lr1.ieune;
vYŠŠie uvedené definície sa pouŽilÚ s významom uvedenynt v bode 1, ÚuerouÓ; zm|uvy, a to bez ohl,acJu na to, či súuvedené s vel'kým alebo malým zaČiatoČným písmenom, okrem prípadu, ak je výsióvne uvedené-inak, a|ebo akz kontextu vyplýva niečo iné;
vyŠŠie uvedené definície sa pouŽijú s významom uvedeným v bode 1. Úverovej zmluvy, a to bez ohl,adu na to, či súuvedené v jednotnom alebo množnom čísle, okrem prípadu, ak je výslovne uvedóné inak,

Predmet zmluvy
Predmetom tejto Úverovej.zmluvy je závázok Banky poskytnúť na základe pisomnej žiadosti Klientovi úver a závázok
Klienta PoskYtnutý Uver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a clohoonút,icn v_lednotlivýlh ustanoveniach
tejto Uverovej zmluvy.
Základné podmienkyl
Výška Úv'eru: Oo +r 6Lg$7
centov.

1,3.

2,
2,1.

2.2.
2.2_L

2,2.2.

EUR, slovom: štytridsatJedentisícšest'stodevátnást. eur šest?esiatsedem

ÚČel Úveru: Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu ,,Stavebné úpravy viacúčelového športovéhoihriska v obci Nižná Boca"l
Os.č.:4
opatrenie osi 3 implementované prostredníďvom osi 4 č.l 3.4.1. Základné služby pre vidieckeobyvatel'stvo
Kód opatrenia: 321
Císlo výzvyl 30/PRV/MAS 13
Kód projektu: zl41 13 1300O66
Miesto realizácie projektu: NiŽná Boca, okres Liptovský Mikuláš, Matejková, ocú Nižná Boca.z,1,1, Lerpanle Uvefu:

? ? 1 ! Dátum prvého Čerpania Úveru nesmie byi' neskór ako 25.02,2015,
2.2.3.2. Dátum posledného Čerpania Úveru nesmle byt'neskór ako 24.08.2015.
2.? 3,3. Minimálna výška jednotlivého Čerpania Úveru nie je stanovená.
2,2.3,4. Klient nemá možnost'opátovného čerpania r-rž splatených čiastok Úveru.
2.2.3.5, Čerpanie úveru na základó predložených raňúr s OPH.
2,2,4, Uročenie Uveru:
2.2,4.I.Druh úrokovej sadzby: Revizibilná
2,2.4,2,Základná sadzba je hodnota 12 mesačného ĚURIBOR,
2.2,4,3. Urokové rozpatie je 2,5O o/o p.a.
2,2.4,4,Celková Revizibilná Úroková sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR-r úrokové rozpátie 2,50 o/o p,a,2.2.5. Splácanie Úveru:
2,2,51,SpIátky istiny Úveru buclú vykonávarlé podl'a poŽiadaviek klienta a to na základe jeho písomrrej žiarJosti v nasledujúcipracovný deň po doručení takejto žiadosti Klienta
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