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10.1.B. Klient sa zavázuje zabezpečiť, aby finančné prostriedky tvoriace Nenávratný finančný prispevok boli zo strany
Riadiaceho orgánu resp. inej osoby oprávnenej Klientovi vyplatiť Nenávratný finančný príspevok poukázané prialno na
Účet Klienta vederrý v Banke.

10.1.9, Klient je povinný sprístupniť PPA túto zmluvu vrátane dodatkov k nej, ako aj zmluvu o zriaclení záložného práva
uzavretú medzi klientom a Bankou, na zabezpeČenie pohl'adávok z tejto zmluvy, ktorej prednletom je nlajetok identický
s majetkom zaloŽeným v súvis|osti s realizáciou Projektu a poskytnuLým NFP v prospech PPA.

10,1.10, Klient je povinný riadne dodržiaval' všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zntluvy o poskytnutí NFP, platných
právnych predpisov, vrátane predpisov EU, a predpisov a dokunrentov Operačného programu a právnej úpravy
podmienok realizácie Projektu.

10.1.11. Klíent je povinný najneskór do piatich pracovných dní po pripísaní prostriedkov zo zdrojov štátneho
rozpoČtu z prípadnej refundácie DPH súvisiacej s Úverovanou investíciou na účet Klienta vykonat'splátku
istiny Uveru vo výŠke zodpovedajúcej výške refundovanej DPH, ktorá mu bola pripísaná na účet,

10.2. Negatívne závázky
10.2.1, Klient sa zavázuje, že bude žiadať súhlas Banky:
10.2,1.1. na prijatie akéhokol'vek rného závázku (napr. úver, póžička, emitovanie dlhopisov, vystavenie alebo akceptácia

zmenky) prevyŠujúceho Čiastku predstavujúcir 1/12 výnosu dane z prqmov pridelerrej Klientovi v preclcháclzajúcom
kalendárnom roku;

10.2.!.2, na prevzatie záruky za poskytnutie návratnej fínančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;
10.2.1.3. na spisovanie notárskych zápisníc ako exekučných titL,rIov, v ktorých Klient súhlasí s exekúciclu (výkonom

rozhodnutia);
L0,2.I.4, na predaj v|astného nehnutel'ného majetku v hodnote vyššej ako 1/12 výnosu dane z príjmov prirle|ene; K|ientovi

v predchádzajúcom kalendárnom roku;
10.2,1,5. na v|oženie svojho majetku alebo jeho časti do právnickej osoby v hodnote vyšše; ako 1/12 výnosLr dane z prqmov

pridelenej Klientovi v predchádzajúcom kaIendárnom roku;
10,2.1.6, na zbavenie sa závaŽnej Časti svojho majetku, pričom za zbavenie sa časti majetku sa považuje aj d|hodobý prenájom

majetku a darovanie hnute|'ného majetku v hodnote vyŠŠej ako J,l12 výrrosu dane z príjnlov pridelerrej Klientovi
v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom bez predchádzajúceho súhlasu neurobí príslušný právny úkon;

10.2.2. Klient sa zavázuje, Že bude Barrku informovať do 10 dní od dňa uskutočnenia príslušného právneho úkonu o založení
právnickej osoby.

10.2,3. Klient sa zavázuje, že nezriadi (prípadne nerozšíri existu;úce) záložné právo, vecné bremeno, predkupné právo ako
vecné právo, alebo obdobnú t'archu k vlastnému rnajetku bez toho, aby vopred neposkytol Banke prinajntenšom
rovnaké zabezpeČenie Úveru, s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech PPA resp, inej oprávnene; oioby ako
Poskytovatel'a pomoci v zmysle Zrlluvy o poskytnutí NFP na zabezpečenie poh|'adávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP;

10.2.4. Klient sa zavázuje, Že nebude zvýhodňovať iných svo;ich veritel'ov pred Bankou a nebude sa počas trvania úverového
vzťahu podl'a tejto zmluvy zmltlvne zavázovat' na zaplatenie zmluvných pokút a iných sankcií v neprimeranej výške
s porovnaním s predmetom príslušne; zmIuvy,

10.2.5, Klient sa zavázuje, že pred začatím rokovaní s tretími strananri, ktorych predmetom má byt' reštrukturaljzácia Úveru
prerokuje túto zá|eŽitost's Bankou. Banka je povinná vy,ladrit'sa k uveclenérnu do 15 dní od jej prerokovania s Klientom"

10.3. Iné závázky
10.3.1. Čerpanie za ÚČelom spolufinancovania (čast'Úveru nekrytá grantom) neprekročí čiastku 11 645/00 EUR.

11. Zábezpeka
1 1,1. Zmenka
11.1,1. Klient vystaví v súlade s príslušnými ustanoven,ami zákorra č. 19}/1950 Zb. o zmerrkách a šekoch vlastnú blankozmenku

Č. 09lOO4lL4 na rad Banky. Banka ]e oprávnená túio zmenku vyplnit' v zmys|e a za podmienok dohodnr_rbich vo
vyplňovacom oprávnení urČenom v Uverovej zmluve, Uvedená blankozmenka sa stáva úplnou a platnou zmenkou až po
doplnení jej chýbajúcich ustanovení v súlade s vyplňovacím oprávnením.

11,1.2. Klient urČuje vyplňovacie oprávnenie nasledovne. Banka je oprávnená doplnit';e; chýbajúce časti v časti určenia:
I1.7.2.t. zmenkovej sumy a meny/ ktorú je Klient bezpodmienečne povinný zaplatit'. Dop|nená suma nesmie presiahnuť výšku

peňaŽného závázku Klienta voči Banke v čase vyp|nenia zmenky vzniknutého na zák|ade Úverovej zmluvy, a to vrátane
nárokov Banky voči Klientovi. na vl,átenie plnení poskytnulých na základe uzatvorenej tjverovej zmluvy v prípade
neplatnosti alebo neúČinnosti Uverovej zmIuvy.alebo je;;ednotlivých ustanovenÍ, ako aj nárokov Banky voči KIientovi na
vrátenie poskytnutých plnení v prípade, že sa Uverová zmluva považuje za neuzatvorenú;

11.1.2.2. za deň splatnosti sa uvedie najneskór 365. kalendárny deň (podl'a okolnosti) po dni, kedy sa stal splatným celý
závázok alebo po odoslaní výzvy na predčasné splatenie celého úveru spolu s príslLršenstvom;

11.1.2,3. poboČky Banky s udaním jej adresy, v ktorej bude K|ient povinný splatit'zmenkovú sumu"
11.1.3, Banka prijíma vyplňovacie oprávnenie špecifikované v bode 11.1,2. tejto zmluvy. Banka v prípacle vyp|nenia chýbajúcich

ustanovení zmenky K|ientovi oznámi pred predložením zmenky na plnenie, ako bola znlenka vypInená. Ctd
vyplňovacieho oprávnenia nie je moŽné odstÚpiť, vypovedať ho ani ho nrenit'. Zánik platnosti tejto zmIuvy nemá vp|yv
na platnosť vyplňovacieho oprávnenia.

11.1.4. Po Úplnom splnení vŠetkých závázkov Klienta vyplývajúcich z tejto znrluvy je Banka povinná blankozmenku
Špecifikovarrú v bode 11.1.1, tejto zmluvy vrátit' opatrenú pr:tvrtIením o zaplatení zmluvného závázku, alebo inak
znehodnotiť,

tZ, Sankcie
12,L Všeobecné ustanovenia
12.1.1. V prípade, ak Klient poruŠÍ ktorúkol'vek zjello povinností poc1l'a bodu 10. te;to znt|uvy a ani po predchádzajúcom

upozornení Banky v dodatoČnej Bankou stanovenej lehote nevykoná nápravu alebo takáto náprava nie je možná:
12.1,1,1. Banka je oprávnená zvýŠiť Úrokovú sadzbu až do obnovenia dodržiavania povinností Klienta v rozpátí od 12 mesačný

EURIBOR + Úrokové rozpátie 2§a o/o p,a. do 12 mesačný EURIBOR + úrokové rozpĚitie 3,50 o/o p. a.,
pričom zvýšenie sa nedotýka ustanovení o sanl.,čných úrokoch;

I2.7.2, V prípade, ak Klient poruši niektorú z peňažnýc\ povinnosti vyplývalúcu z Úverove; zmluvy, móže Banka:
12,I.2.t. vyplnit'a upIatniť zmenku Klienta v súlade s prís|ušnými ustanoveniami Uverovej zmluvy.
I2.1.2,2. Banka je oprávnená požadovat'od Klienta poskytnutie alebo rozšírenie zabezpečenia.
12.1.3. Sankcie uvedené v Uverovej zmluve móže Barrka uplatnit' jednot|ivo aj kunru|atívne.
12,1,4. Banka je oprávnená spoplatnit'prípadné upomienky zasie|ané K|ientovi v zmysle Sadzobníka poplatkov, ktorý 3e platný

v deň zaslania upomienky.
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