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ZMLUVA O KONTOKORENTNOM ÚVERE č. S02677/2013
uzatvorená medzi:
Veriteľom:
sídlo:
zapísaným v:
IČO:
IČ DPH:

Tatra banka, akciová spoločnosť
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 71/B
00 686 930
SK2020408522

a
Dlžníkom:
sídlo:
zapísaným v:
IČO:
DIČ:

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd. Sro, vložka č. 28448/P
47 332 638
2023830281
(ďalej len „Dlžník")
I. Základné podmienky

Výška Úverového rámca:

20.000,- EUR

Druh Úveru:

nezáväzný (nekomitovaný) kontokorentný

Výška Nezáväznej časti Úverového rámca:

20.000,- EUR

Účel Poskytnutia Úveru:

financovanie prevádzkových potrieb

Úroková sadzba:

6 mesačný EURIBOR menený denne + 3,00% p.a.

Splatnosť úrokov:

pravidelne mesačne, vždy k ultimu mesiaca

Poplatok za poskytnutie Úverového rámca:

1.000,-EUR

Poplatok za prečerpanie:

Úroková sadzba + 8,00% p.a.

Deň konečnej splatnosti:

31.07.2014

Úrok z omeškania:

Úroková sadzba + 8,00% p.a.

Klientské číslo Dlžníka:

G01434

Číslo bežného účtu Dlžníka:

SK7511000000002929897346, TATRSKBX

Poplatok za správu úveru:

podľa Sadzobníka poplatkov (pri uzatvorení tejto zmluvy
8,- EUR)
II. Základné ustanovenia

2.1. Veriteľ na základe žiadosti Dlžníka o Poskytnutie Úveru uzatvára s ním túto Zmluvu o kontokorentnom
Úvere (ďalej len „táto zmluva").
2.2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia Všeobecnými
úverovými podmienkami Tatra banky, a.s. zo dňa 7.3.2008, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.2.2012, Dodatku
č. 2 zo dňa 1.2.2013, ako aj neskorších dodatkov (ďalej len „Úverové podmienky"), a to bez ohľadu na
nezáväznú povahu Úverového rámca podľa článku III. tejto zmluvy.
III. Predmet zmluvy
3.1. Nezáväzná časť Úverového rámca. Na základe tejto zmluvy a po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru
Veriteľ môže (ale nie je povinný) poskytnúť Dlžníkovi Nezáväznú časť Úverového rámca takým spôsobom,
že umožní Dlžníkovi Čerpanie Nezáväznej časti Úverového rámca spôsobom uvedeným v tejto zmluve a tiež
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v bode 2.3., písm. a) Úverových podmienok. O Poskytnutie Nezáväznej časti Úverového rámca požiada
Dlžník Veriteľa v súlade s bodom 2.8. Úverových podmienok.
3.2. Dlžník sa zaväzuje použiť Úver výlučne na účel uvedený v Základných podmienkach. Dlžník je oprávnený
požadovať od Veriteľa prvé Poskytnutie Úveru po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru a po tom, ako dôjde
k akceptácii žiadosti Dlžníka o prvé Požadované Čerpanie. Dlžník sa zaväzuje splatiť Veriteľovi Úver v Deň
konečnej splatnosti, spolu s Príslušenstvom Pohľadávky Veriteľa a Súčasťami Pohľadávky Veriteľa.
IV.Podmienky Poskytnutia Úveru
4.1. Prvé Poskytnutie Úveruje podmienené splnením Podmienok Poskytnutia Úveru.
4.2. Podmienky Poskytnutia Úveru: Podmienkami prvého Poskytnutia Úveru sú všetky nasledovné podmienky,
pričom Veriteľ môže upustiť od splnenia ktorejkoľvek z nich:
a. nevyskytuje sa Prípad neplnenia,
b. všetky Zabezpečovacie zmluvy boli platne uzatvorené a Veriteľ obdržal jemu prináležiace rovnopisy
Zabezpečovacích zmlúv,
c. Veriteľ obdržal doklady, ktorých predloženie Garantom Veriteľovi pri uzatvorení Zabezpečovacích
zmlúv bolo dohodnuté v Zabezpečovacích zmluvách,
d. vzhľadom na zabezpečenie Celkovej Pohľadávky Veriteľa na základe zmluvy o záložnom práve k
pohľadávkam:
(i) platne vzniklo záložné právo k pohľadávkam v prospech Veriteľa v zmysle zmluvy o záložnom
práve k pohľadávkam,
(ii) Veriteľ obdržal úplný výpis z Notárskeho registra záložných práv, na ktorom:
- je ako záložca uvedená výlučne osoba, ktorá uzatvorila s Veriteľom zmluvu o záložnom práve
k pohľadávkam,
- je vyznačený zápis záložného práva k predmetu záložného práva v prospech Veriteľa ako prvý
v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložného práva,
- je predmet záložného práva zapísaný tak, aby bolo podľa názoru Veriteľa zrejmé, ktoré
pohľadávky na zaplatenie sú predmetom záložného práva v prospech Veriteľa,
- sa nenachádza zápis týkajúci sa negatívnym spôsobom podľa názoru Veriteľa platnosti a/alebo
výkonu záložného práva alebo možnosti uspokojenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa (najmä
poznámka o začatí výkonu záložného práva a iné),
- sa nenachádza zápis záložného práva k predmetu záložného práva v prospech tretej osoby.
e. Dlžník preukázal Veriteľovi zverejnenie tejto zmluvy a Úverových podmienok spôsobom uvedeným
v Záverečných ustanoveniach tejto zmluvy.
V. Splácanie úrokov, poplatkov a nákladov
5.1. Dlžník sa zaväzuje:
a. platiť Veriteľovi úroky ku dňu splatnosti úrokov, ktorý je uvedený v Základných podmienkach, pričom
v mesiaci, v ktorom sa vyskytne Deň konečnej splatnosti, sú úroky splatné aj v Deň konečnej splatnosti,
s výnimkou prípadu, keď sa uplatní Režim po Dni konečnej splatnosti,
b. zaplatiť Veriteľovi poplatok za poskytnutie Úverového rámca vo výške určenej podľa Základných
podmienok,
c. platiť Veriteľovi poplatok za správu úveru vo výške uvedenej v Základných podmienkach, vždy v deň
určený podľa Úverových podmienok,
d. platiť Veriteľovi Poplatok za upomienku A vo výške uvedenej v Sadzobníku poplatkov (pri uzatvorení
tejto zmluvy vo výške 30,- EUR), a to v deň určený podľa Úverových podmienok,
e. platiť Veriteľovi Poplatok za upomienku B vo výške uvedenej v Sadzobníku poplatkov (pri uzatvorení
tejto zmluvy vo výške 100,- EUR), a to v deň určený podľa Úverových podmienok.
5.2. Veriteľ je oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa úrokovej
sadzby pre výpočet úrokov z omeškania uvedenej v Základných podmienkach, ak sa dostane do omeškania so
splácaním Pohľadávky Veriteľa, úrokov a/alebo akýchkoľvek iných čiastok, ktoré sa zaviazal zaplatiť
Veriteľovi v tejto zmluve alebo ktoré je povinný zaplatiť Veriteľovi podľa Úverových podmienok.
5.3. Veriteľ je oprávnený odpísať z Účtu Dlžníka všetky splatné sumy Celkovej Pohľadávky Veriteľa.
VLPráva a záväzky Veriteľa a Dlžníka a Vyhlásenia Dlžníka
6.1. V tomto bode sú uvedené podmienky, ktoré musia byť počas platnosti tejto zmluvy dodržané a plnené a tiež
podmienky, ktoré sa Dlžník zaväzuje plniť a dodržiavať.
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Dlžník sa zaväzuje realizovať prostredníctvom svojich účtov vedených Veriteľom pre Dlžníka celý
svoj platobný styk, avšak minimálne v takom rozsahu, aby súčet platieb pripísaných v prospech účtov
vedených Veriteľom pre Dlžníka počas jedného kalendárneho mesiaca dosiahol čiastku aspoň
40.000,- EUR alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene určený prepočtom na základe kurzov
vyhlasovaných Veriteľom a platných pre deň príslušného prepočtu. Do uvedenej sumy sa nezapočítajú
čiastky prevedené v prospech jednotlivého účtu vedeného Veriteľom pre Dlžníka z iného účtu Dlžníka.
b. Dlžník sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa:
(i) neuzatvorí zmluvu o úvere, zmluvu o pôžičke alebo inú zmluvu alebo nevykoná jednostranné
vyhlásenie alebo iné právne úkony, na základe ktorých by vznikol záväzok Dlžníka vrátiť peňažné
prostriedky poskytnuté Dlžníkovi alebo tretej osobe,
(ii) v súvislosti so zmluvami vods. (i) vyššie neprijme úvery, pôžičky alebo iné formy financovania,
s ktorými by bol spojený záväzok alebo záväzky Dlžníka vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté
Dlžníkovi alebo tretej osobe.
6.2. Vyhlásenia Dlžníka. Dlžník vyhlasuje, že:
a. tretia osoba nevymáha voči Dlžníkovi zaplatenie takej pohľadávky a/alebo nevedie voči Dlžníkovi alebo
predmetu zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa také súdne konanie, v dôsledku ktorých by mohla
byť ohrozená schopnosť Dlžníka splatiť Celkovú Pohľadávku Veriteľa alebo ohroziť vlastníctvo k
predmetu zabezpečenia podľa článku VII. tejto zmluvy,
b. nie je v takom neplnení alebo porušení žiadnej zo zmlúv, v ktorých je jednou zo zmluvných strán alebo
ktorá je pre neho záväzná, ak by takéto neplnenie alebo porušenie mohlo ohroziť schopnosť Dlžníka
splatiť Celkovú Pohľadávku Veriteľa alebo ohroziť vlastníctvo k predmetu zabezpečenia podľa článku
VII. tejto zmluvy,
c. má právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať túto zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce
pre neho z tejto zmluvy,
d. sa nevyskytla alebo netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by bránila Dlžníkovi a/alebo jeho oprávneným
zástupcom v platnom uzatvorení tejto zmluvy,
e. uzatvorenie tejto zmluvy Dlžníkom, vykonávanie jeho práv a plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy nie je
v rozpore so žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom ani so žiadnym vnútorným predpisom
Dlžníka,
f. na uzatvorenie tejto zmluvy Dlžníkom, na vykonávanie jeho práv a na plnenie jeho záväzkov z tejto
zmluvy nie je potrebný súhlas, povolenie alebo vyjadrenie akéhokoľvek orgánu Dlžníka, v zmysle
vnútorných dokumentov Dlžníka, alebo inej tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov, s výnimkou povolení, súhlasov, schválení a vyjadrení uvedených v Podmienkach Poskytnutia
Úveru,
g. na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou vykonáva s Veriteľom obchod na svoj vlastný účet a na
splatenie Celkovej Pohľadávky Veriteľa použije svoje vlastné peňažné prostriedky,
h. nie je osobou, ktorá má osobitný vzťah k Veriteľovi v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách,
i. Centrum hlavných záujmov Dlžníka je zhodné s miestom sídla Dlžníka,
j.
poskytol Veriteľovi všetky údaje, podklady a informácie potrebné pre vykonanie starostlivosti Veriteľom
ako povinnou osobou podľa § 10 Zákona č. 397/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov.
6.3. Dlžník súhlasí, aby Veriteľ spracoval, poskytol a sprístupnil osobné údaje Dlžníka a Informácie v rozsahu, za
účelom, na obdobie a spôsobom uvedenými v Úverových podmienkach. Odkaz na zákon č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov v Úverových podmienkach, sa považuje za odkaz na
zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
6.4. Režim po Dni konečnej splatnosti. Veriteľ a Dlžník sa dohodli na tom, že Veriteľ môže (ale nie je povinný)
umožniť Dlžníkovi využitie Nezáväzného prísľubu. Pre účely tejto zmluvy sa použijú ustanovenia bodu 2.7.
Úverových podmienok. Kedykoľvek počas Obdobia Nezáväzného prisľubuje Veriteľ je oprávnený:
a. zvýšiť úrokovú sadzbu až o 1,00% p.a., a to výlučne podľa rozhodnutia Veriteľa; a tiež
b. požadovať od Dlžníka zaplatenie poplatku za každý Nezáväzný prísľub vo výške vypočítanej ako
1,00% p.a. zo sumy Úverového rámca. Základom pre výpočet tohto poplatku je výška Úverového
rámca uvedená v Základných podmienkach. Uvedený poplatok je splatný v 1. deň každého Obdobia
Nezáväzného prísľubu.
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi všetky sumy splatné podľa tohto bodu.
a.

VII.

Zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa a prostriedky posilnenia jej vymáhateľnosti

7.1. Zabezpečenie Celkovej Pohľadávky Veriteľa.
Za účelom zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa budú uzatvorené nasledovné zmluvy a/alebo budú
Veriteľovi poskytnuté nasledovné zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa
a. Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzatvorená medzi Veriteľom a Dlžníkom.
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VIII.

Prípad neplnenia

8.1. Prípadom neplnenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie každá skutočnosť uvedená v bode 13.1. Úverových
podmienok a tiež:
a. vznik exekučného titulu, napr. výkazu nedoplatkov, v súvislosti s neplnením zákonom zavedených
platieb Dlžníkom alebo Garantom (napr. platenie daní, ciel, odvodov).
8.2. Ak nastane alebo sa vyskytne Prípad neplnenia, je Veriteľ oprávnený realizovať všetky alebo ktorékoľvek
z opatrení uvedených v bode 13.2. Úverových podmienok. Ak nastane alebo sa vyskytne Prípad neplnenia
uvedený v bode 13.1., písm. h) Úverových podmienok z dôvodu nepravdivosti alebo neúplnosti Vyhlásenia
Dlžníka uvedeného v bod 6.2. písm. h) tejto zmluvy, tak je Veriteľ aj oprávnený žiadať Dlžníka o zaplatenie
úrokov za celú dobu Úveru, t.j. do Dňa konečnej splatnosti uvedeného v Základných podmienkach.
IX.Záverečné ustanovenia
9.1. Doručovanie oznámení, žiadostí alebo inej korešpondencie medzi zmluvnými stranami sa bude riadiť
pravidlami uvedenými v Úverových podmienkach. Pre účely doručovania Dlžníkovi platí nasledovná adresa
a spojenia:
sídlo Dlžníka:
Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
fax. č.:
email:
9.2. Veriteľ týmto prijíma všetky plnomocenstva, resp. prijíma návrhy na uzatvorenie dohôd o plnej moci, ktoré
sú obsiahnuté v tejto zmluve ako aj zmluvách uzatvorených v zmysle článku VII. tejto zmluvy, ak také sú
obsahom uvedených dokumentov. Dlžník týmto udeľuje Veriteľovi súhlas na sprístupnenie a poskytovanie
údajov uvedených v § 92a ods. 1. Zákona o bankách spôsobom uvedeným v § 92a Zákona o bankách.
9.3. Každá zmena, doplnenie tejto zmluvy alebo dohoda o zrušení záväzku vyžaduje k nadobudnutiu platnosti
písomnú formu podpísanú oprávnenými zástupcami zmluvných strán okrem prípadov, keď je v tejto zmluve
dohodnuté inak.
9.4. Rozhodné právo a jurisdikcia.
9.4.1. Táto zmluva sa považuje za zmluvu uzatvorenú v zmysle § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka.
Poplatky a odplaty, ktoré je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi v súvislosti s touto zmluvou a ktoré
nie sú uvedené v tejto zmluve a Úverových podmienkach, sú uvedené v Sadzobníku poplatkov.
Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil so Sadzobníkom poplatkov a s Úverovými podmienkami
a prevzal od Veriteľa jedno vyhotovenie Sadzobníka poplatkov a Úverových podmienok. Zároveň
Dlžník vyhlasuje, že bol pri podpise tejto zmluvy ústne informovaný o všetkých skutočnostiach
týkajúcich sa podmienok poskytnutia a splácania úveru, vrátane popisu okolností, ktoré môžu
ovplyvniť vývoj úrokovej sadzby na základe tejto zmluvy alebo Úverových podmienok počas
trvania zmluvného vzťahu a čase, kedy-bude Veriteľ Dlžníka informovať o tom, že takéto okolnosti
nastali, ako aj o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby platnej v čase uzatvorenia tejto zmluvy.
9.4.2.
Zmluvné strany sa týmto dohodli na tom, že Spory môžu byť rozhodnuté aj Stálym rozhodcovským
súdom Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „Stály rozhodcovský súd"), ak do dňa začatia
konania vo veci Sporu pred Stálym rozhodcovským súdom nebolo začaté konanie vo veci Sporu na
príslušnom súde. Rozhodcovské konanie, vrátane spôsobu ustanovenia rozhodcu a senátu, bude
prebiehať podľa pravidiel uvedených v Úverových podmienkach. Táto rozhodcovská doložka je
vymáhateľná aj osobitne.
9.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom jeden obdrží Dlžník a dva Veriteľ.
9.6. Dlžník sa zaväzuje na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších právnych predpisov zverejniť túto zmluvu spolu s Úverovými podmienkami. Táto zmluva
nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť v
Bankový deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom Dlžník preukázal Veriteľovi:
1. zverejnenie tejto zmluvy nasledovným spôsobom:
a) písomným potvrdením Úradu vlády Slovenskej republiky alebo potvrdením Úradu vlády Slovenskej
republiky v elektronickej podobe podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným
elektronickým podpisom o zverejnení tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ak je Dlžník
povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv,
b) notárskou zápisnicou o osvedčení právne významnej skutočnosti, a to o zverejnení tejto zmluvy na
webovom sídle Dlžníka www.mlbardejov.sk, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje
povinne zverejňovanú zmluvu na svojom webovom sídle,
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c) notárskou zápisnicou o osvedčení právne významnej skutočnosti, a to o zverejnení tejto zmluvy na
webovom sídle zriaďovateľa Dlžníka, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne
zverejňovanú zmluvu na webovom sídle svojho zriaďovateľa,
d) dokumentom potvrdzujúcim zverejnenie tejto zmluvy v Obchodnom vestníku, ak je Dlžník
povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Obchodnom vestníku,
2. zverejnenie Úverových podmienok nasledovným spôsobom:
a) spôsobom uvedeným v bode 1. vyššie pre zverejnenie tejto zmluvy alebo
b) ak už Úverové podmienky boli zverejnené Dlžníkom spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou,
ktorá už nadobudla účinnosť, odkazom na takúto inú povinne zverejňovanú zmluvu.
Ak táto zmluva nebude zverejnená do 3 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy ani jedným zo spôsobov
uvedených vyššie, platí, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo.

V Prešove, dňa

za Veriteľa
Tatra banka, akciová spoločnosť
Ing. Adrián Tabiš
riaditeľ obchodného zastúpenia FC

za Dlžníka
Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Ing. Vladimír Zoľák
konateľ

Ing. Ľudmila Kotuľová
relationship manager - senior
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