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Prima banka Slovensko, a.s.
tlodžova 11,010 11 Žilina, IČo: 3tszsgsi, IČ DPH: sK202037254I

Obchodný regi§ter Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 14BlL
SWIFT Code: KOMASK2X, wvw.primabanka.sk

Zrnluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B)
č. 09loo4lL4
Prima banka Slovensko, a.s.
Sícllo: Hodžova 11, 010 tl Žilina
ICO: 31 575 951
IČ opH; sK202037254I
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 14BiL

Klierlt:
Obec Nižná Boca
Sídlo: Obecný úrad Nižná Boca 3, 032 34 Nižná Boca
ICO: 0O 315 648
Zastúpený: Jaroslav Láni, zástupca starostu

uzatvárajú v sÚ|ade s rozhodnutím zastupite|'stva Klienta zo dňa 25.0,7.2014 a podl'a § 497 a nasl, Obchodného zákonníka
platného v Slovenskej repub|ike túto Úverovú zmluvu,

1. Definície a výkladové pravidlá
V lelto Uverov§j zmluve blldú mal' nas|edovné pojrny nas|edovni; výztlam:
Amortizácia Úveru - znamená spla|enie závázko,r K|ienta voči Banke, ktcré vyplývajú z Úverovej zmluvy;
Banka * znamená Prima banka S|,)vensko/ a.s, alebo jej právny nástupca;
Čerpanie Úveru - znamená poskytnutie peňažných proskiedkov Úveru Klientovi na základe Žiadosti o čerpanie Úveru.
V tento deň sa poskytnutá časť prosřiedkov Úveru začína Úročit';
Deň najneskoršieho čerpania - znamená deň posledného Čerpania Úveru K|ientom, v prípade nevyčerpania celého
objemu Úveru posledný deň, v ktorý by boi Klieilt oprávnený čerpat' Úver, pokial'by splnil podmienky Úverovej zmluvy;
Deň ukonČenia realizácie Projektu -- znamená deň, kedy bude K|ientoví vyplatený Nenávratný finančný prispevok;
EURIBOR (Euro interbank Offered Rate) - aktuálna úroková sadzba vyhlasovaná spoločnosťou |Yoneyline Telerate
a|ebo je; právnym nástupcom, zobrazovaná na stránke Reuters, a|ebo na inej relevantnej stránke v Rozhodujúci deň;
Klient - znamená k|ienta uvedeného v záhlavi tejto zmluvy alebo jeho právneho nástupcu;
Nenávratný finančný príspevok - znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutých Klientovi na základe
schváleného Projektu podl'a podmienok Zrnluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; alebo na základe
rozhodnutia o schvá|ení žiadosti, ktoré vydáva štatutárny orgán Riadiaceho orgánu v prípade, ak v súlade s platnými
predpismi sa Zmluva o poskytnutí NFP na úče|y realizácie Projektu neuzatvára;
OperaČný program - dokument prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného
súboru priorit, na ktorýclr dosiahnutie sa bude žiadat'pomoc alebo podpora z Fondov Európskej únie; pre účely tejto
Uverovej zm|uvy je Operačným programom program/ v rámci ktorého je realizovaný Projeki;
Prípad nezákonnosti - znamená vyskytnutle sa vyššej moci alebo zmeny, zrušenia alebo pri;atia právneho predpisu
alebo dokázatel'nej zmeny výkladu právneho predpisu, na základe ktorého by sa poskytnutie Uveru alebo zotrvávanie
v úverovom vzt'ahu sta|o pre Banku protiprávnym, nedovoleným alebo zakázaným;
Projekt - súhrn aktivít a činností Klienta, na ktoré sa vzt'ahuje poskytnutie pomoci alebo podpory z Fondov EÚ v rámci
Operačného pro9ramu/ pre účely tejto Úverovej zmIuvy je Projektom: ,,Stavebné úpravy viacúčelového
športového ihriska v obci Nižná Boca";
Revizibilná Úroková sadzlra - znamená úrokovú sadzbu c]ohodnutú medzi Bankou a Klientom, ktorá je súčtom
zákIadne; sadzby a Úrokového rozpátia. Táto sadzba sa mení pod|'a pravidiel stanovených v príslušných usianoveniach
Uverovej zmluvy. Právo Banky uplatniL'sankčné zvýšerrie úrokovej sadzby podl'a bodu 12.1,1.1. trim nie je dotknuté;
Riadiaci orgán (RO)- znamená orgán určený vládou Slovenskej republiky pre realizáciu Operačného programu a pre
ÚČely plnenia Úloh a realizáciu oprávneni v súvislosii s riadením podpory Fondov EU. Pre každý Operačný program/
Jednotný prograrnový dokument a iniciatvu Európskeho Spo|očenstva je určený príslušný riadiaci orgán (RO). Riadiaci
orgán je aj orgán. ktorý s Bankou podpísal ,,Zm|,llvu o spolupráci a spoločnom postupe, resp. ten, v ktorého zastúpeni
podpísal Sprostredkovatel'ský orgán,,Zmluvu o spclupráci a spoločnom postupe";
Riziko návratnosti Úveru - znamená zhoršenie rozhodu;úcich nižšie uvedených finančných ukazovatel'ov platných
v Čase ich ostatného posúdenia v poro,rnaní s aktuálnymi rozhodujúcimi skutočnost'ami, ktorými sú: -;
Rozhodujúci deň - znamená každý deň po up|ynutí opaku_lťrce; sa 12 mesačnej lehoty odo dňa prvého Čerpania
Uveru resp. od predchádza;Úceho Rozhodujúceho dňa , pričom pri prvej fixácii úrokovej sadzby je Rozhodujúcim dňom
deň prvého Čerpania úveru;
V prípade, ak by nemal byť Rozhodu;úci deň pracovným dňom, Rozhodujúcim dňom bude nas|edujúci pracovný deň
v tom istom kalendárnom mesiaci. Ak by v danorn kalendárnom mesiact pracovný deň nenasledoval, Rozhodujúcim
driom bude posledný pracovný deň ka|erldárneho mesiaca. V prípade. ak by rrral Rozhodujúci deň pripadnút' na deň,
ktorý číse|ne neexistuje (rrapr, 30. február), Rozhodujúcim dňom bude posledný pracovný deň príslušného mesiaca;
Sadzolrník poplatkov - znamená oficiálny dokument vydaný Bankou, ktoni obsahuje poplatky inkasované Bankou za
poskytovanie jej služieb, Tento dokument je verejne dostupný na pobočkách Banky;
Sprostredkovatel'ský orgán - znamená ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo
iná právnrcká osoba, ktorá plní úlohy Riadiaceho orgánu v rámci Operačného programu v sú|ade so splnomocnením
Rladiaceho orgánu, alebo na zák|ade osobitného právneho predpisu a na ktorú sa vzťahujú práva a povinnosti
Riadiaceho orgánu stanovené v zmysle platných právnych predpisov a/ alebo v rozsahu určenom v splnomocnení
Riadiaceho orgánu;
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