
12.2. Omeškanie
I2.7.L PO dni Amortizácie Úveru a|ebo pri predČasnom splatení Úveru na základe požiadavky Banky sa nezaplatená splatná

Časť istiny Úveru poČnÚc prvým dňom omeškania s jej zaplatením až do doby ;ej úplného splatenia úročí úrokovou
sadzbou predstavujúcou súČet poslednej platnej úrokovej sadzby v zmys|e bodu 2.2.4 Úverove; zmluvy a úroku z
omeŠkania vo výŠke základnej Úrokovej sadzby Európskej cerrtrálnej banky platnej ku dňu Amortizácie, zvýšenej o
9,00 o/o p,a..

12,2,2. Nezap|atené Úroky sa sankčne spoplatňujú sadzbou 20,0O o/o p. a,, platnou v prvý deň omeškania, a to až do doby ich
zaplatenia,

12.2,3, Banka si vyhradzuje právo.menit'výšku úroku z omeškania uvedeného vbodoch t2,2.L,, ako aj sankčného poplatku
irvedeného v bode 12,2,2. Uverovej ztlIuvy.

12.2.3.L Banka o Úprave výŠky Úr,okov z omeškania alebo sankčného poplatku Klienta upovedomí minimálne 5 pracovných dní
pred ÚČinnost'ou Úpravy, zverejneninl nove; výšky v obchodných oriestoroch Banky a na internetovej stránke Banky,

12,3. Porušenie nepeňažných povinností
12.3.1. Ak K|ient poruŠÍ kiorúko|'vek povini]ost'vyplýva;úcu z Úverovej zm|uvy s výnimkou riadneho alebo včasného splácania

Uveru, alebo ak ktorékol'vek z vyhlásení Klienta v bode 9. Uverovej zmluvy je nepravdivé alebo neúplné, Banka je
oprávnená od Klienta poŽadovať zapIatenie zmIuvnej pokuty vo výške 1% z nesplatenej istiny Úveru, minimálne
350,00 ÉUR. Tým nie je dotknuté právo Banky domáhat' sa náhrady spósobenej škody v prípade, že by vzniknutá
škoda prevyšovala požadovanú zmIuvnú pokutu.

12,4. Predčasná splatnost'
12.4,1. Banka.je oprávnená, ato aj bez predchádzalúceho oznámenia Klientovi, rozhodnút'opredčasnom zap|atení zostatku

istiny Uveru s príslušenstvom z ktoréhokol'vek z nas|edovných dóvodov:
t2,4,7,L Klient;e v omeŠkaní so splácaním svolho peňažného závázku pod|'a Úverovej zm|uvy po dobu dlhšiu ako 15 dní;
t2,4-r.2- Klient nedodrŽal svoju povinrlosť podl'a bodu 10,1.6, až 10.1.B, alebo si nesplnil povinnosť podl'a bodov 10.1,1.

a I0.I.2.;
12.4.L3. K|ient bez predchádzalúceho súhlasu Banky použil poskytnuté peňažné prostriedky na iný ako dohodnutý Účel;
72.4.I.4, bo|o rozhodnuté o predČasnom zap|atení zostatku istiny akéhokol'vek úveru alebo póžičky s prislušenstvom

Poskytnutého Bankou alebo inou bankou Klientovi na základe iného zmluvného vzťahu ako je zmluvný vzťah založený
na zák|ade tejto Úverovej zmluvy;

12.4.L5. nastanÚ okolnosti, pre ktoré Banka móže odstúpit' od zmlúv uzavretých s Klientom počas celej doby závázkového
vzt'ahu podl'a tejto Uverovej zm|uvy;

I2.4,1.6. na majetok Klienta sa zaČalo exekLrčné konanie alebo výkon rozhodnutia v súvislosti s pohl'adávkami, ktorých výška
presahuje 1/12 výnosu dane z prr;nlov pridelenej Klientovi v priebehu predchádza;úceho kalendárneho roka;

12,4,1.7, Klient vyhlási alebo uzná, že nie je schopný riadne a včas zaplatiť akýko|Vek svoj peňažný závázok;
12.4-LB. voči Klientovj bol zavedený ozdravný režim alebo nutená správa;
I2.4.I.9, Klient bez súhlasu Banky urobí právny úkon uvedený v bode 1c.2, Úverovej zmluvy;
I2,4.1.1,0. l'ubovo|'né vyhlásenie Klienta podl'a bodu 9 Úverovej zmluvy je nepravdivé alebo neúplné;
72,4,Lfi . nastane Prípad nezákonnosti
12.4,1.,I2, Zmluva o poskytnuti nenávratného finančného príspevku bo|a akýmko|'vek spósobom predčasne ukončená;
12,4,I.I3, Zm|uva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku bola zmenená podstatným spósobom, najmá (ale nie

vý|učne) v časti upravujúcej výšku Nenávratného finančného príspevku aIebo
12.4.LI4. Klient si nesplniI svoju povinnosť pod|'a bodu B.1 Úverovej zmluvy,
12,4,2, Banka je oprávnená, po predchádzajúcorn písomnom oznámení K|ientovi, v ktorom bude stanovená dodatočná lehota

na sp|nenie povinnosti a K|ient Si svoju povinnosť ani v tejto dodatoČne stanovenej lehote nesplnil, pripadne inak
nezabezpeČil nápravu, rozhodnÚt' o predčasnom zaplatení zostatku istiny Úveru s príslušenstvom z ktoréhokol'vek
z nasIedovných dóvodov:

12,4,2,1. Klient nedodrŽiava l'ubovol'nú povinnost'vyplýva;úcu z bodov 10"1.3. až 10,i,5. Úverovej zmluvy;
12,4,2,2- Klient nespláca riadne a včas iný úver alebo póžičku poskytnutú tret'ou stranou;
12.4,2.3. Klient nedoplrrí Bankou požadované zabezpečenie v prípade, ak bo| povinný to vykonať;
12.4.2.4, u Klienta dochádza k zhoršeniu Rizika návratnosti Úveru;
12,4.2,5, KIient nesplatí akýkol'vek svoj závázok voči tretej osobe v lehote dIhše_; ako 30 dní po dni sp|atnosti;
12.4,3, V. rozhodnutí Banky o predČasne; splatnosti bude uvedený deň, v ktory a|ebo do ktorého má Klient splatit'zostatok istiny

Uveru s prisluŠensivom, Deň uvedený v rozhodnuti Banky sa automaticky stane novým dňom Amortizácie Úveru, a to
bez dodatku k Uverovej znrluve, V prípade, ak rozhodnutie Banky o preclčasnej splatnosti takýto deň neurčuje, je ním
10, pracovný deň po doručení rozhodnutia o predčasnej splatnosti Klientovi.

I2,4.4. Zmluvné strany sa dohodli, Že Banka móže odstúpiť od tejto zm|uvy, vypovedat' ju alebo vyhlásit' predčasnú splatnosť
Uveru poskytnutého Klientovi na zák|ade tejto Uverovej zmluvy aj v tom pripade, ak Klient poruší zmluvu o poskytnutí
nenávratného finanČného príspevku uzatvorenú medzi Riadiacim orgánom alebo Sprostredkovatel'ským orgánom
a Klientom, alebo ak Klient poruši finančnú discip|ínu v zmysle platných právnych predpisov, alebo ak je právoplatným
rozhodnutím prísluŠného Orgánu zastupujúcejo SR určené, že Klient porušil finančnú disciplínu. Na reaIizáciu uvedeného
oprávnenia k uvedenénlu Úkonu postačuje, ak je Banke doručené písomné oznámenie Riadiaceho orgánu alebo
Sprostredkovatel'ského orgánu, alebo príslušného Orgánu zastupujúceho SR o predmeinej skutočnosti. Týmto
Ustanovením nie sú dotknuté oprávnenia Banky vyplývajúce z vyššie uvedených ustanovení.

13, Doručovanie a reklamácie
].3.1. PÍsomné podania adresované druhej zmluvnej strane budú považované za riadne podané a včas uskutočnené, ak budú

doruČené osobne, doporr-rČenou poštou alebo oficiálnou kuriérskou poštou pod|'a bodu 13.2. Úverove; zmluvy na adresy
uvedené v bode 13,4. Uverovej zmluvy, ak sa zmir-rvné strany neclohodnú inak.

I).L,

73.2.1,
t3,2.2.

1] 1)L).L,),

13,3.
13,4.
13.4.1"
73.4,2.

Za deň a hodinu doručenia sa považuje:
v prípade osobného doruČovania: dátum a hodina uvedená na potvrdení o osobnom prevzatí;
v PríPade doruČovania oficiálnou kuriérskou poštou: dátum a hodina uvedená na potvrdení o osobnom prevzatí, alebo
dátum a hodina odmietnutia prevzatia preukázaná písomným potvrdením kuriérskej pošty;
v prípade doruČovania doporučenou poštou: tretí kalendárny deň nasledujúci po dni odoslania písomného podania.
Domnienky uvedené v bode 13.2. Úverove; zmluvy sú nevyvrátitel'né.
Písomné podania pre zmIuvné strany budú doručované na adresy:
Klient: Obec Nižná Boca, Obecný úrad Nižná Boca 3, O3234 Nižná Boca,
Banka: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 9/ O1O 11 Žilina.
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