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Zmluva o úvere č. 319/CC/18
(ďalej „Úverová zmluva“)
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Odd. Sa, vložka č. 601/B
(ďalej „Banka")
a
Názov:
Adresa sídla:
IČO:
Register:
(ďalej „Dlžník“)

Občianske združenie KRAS
Čsl. Armády 478/0, 04911 Plešivec, Slovenská republika
42 100 356
Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR, registračné číslo: VVS/1-900/90-30494-6

I.
1.

2.

Základné podmienky

Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok
dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok
dohodnutých v Úverovej zmluve splatiť poskytnutý Úver, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie podmienky
dohodnuté v Úverovej zmluve.
Základné podmienky:
2.1. Úverový rámec:
 výška:

 Deň konečnej splatnosti
úverového rámca:

 úrok z omeškania:

 pravidlo určenia splatnosti
Úverovej pohľadávky:

 Účet pre splácanie:
 Spôsob čerpania
úverového rámca:

40.000,- EUR

30.04.2020
5 % p.a. + výška Úrokovej sadzby v čase omeškania
splatnosť aj v deň, ktorý nie je Obchodným dňom
SK48 0900 0000 0005 1223 2374
Kontokorentný úver č. 1

2.2. Kontokorentný úver č. 1:
 Poskytnutie:
 výška:

40.000,- EUR

 účet pre poskytnutie
Kontokorentného úveru:

SK48 0900 0000 0005 1223 2374
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Lehota na čerpanie:

do dňa konečnej splatnosti Kontokorentného úveru

 Účel:

predfinancovanie časti oprávnených nákladov v súvislosti s projektom
„Financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ KRAS“ (ďalej „Projekt“
alebo „Predmet financovania“) v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. IROP-Z-302051N091-511-23 uzatvorenej medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812
66 Bratislava 1, IČO: 00 156 621 ako poskytovateľom a Dlžníkom ako
prijímateľom (ďalej „Zmluva o NFP“)

 Úročenie:
 typ a výška Úrokovej sadzby:
 Obdobie úrokovej sadzby:

 Úrokové obdobie:
 Splácanie:
 deň konečnej splatnosti
Kontokorentného úveru:

3.

premenná:
Referenčná sadzba: 1M EURIBOR + marža 2,75 % p.a.
jeden deň
1 kalendárny mesiac

30.04.2020

Dlžník platí Banke nasledovné Poplatky
Druh poplatku
Spracovateľský poplatok
Poplatok za monitoring Kontokorentného
Úveru
Úverová provízia
Záväzková provízia z Kontokorentného
úveru
Ostatné Poplatky:

Výška poplatku
250,- EUR
250,- EUR ročne
neuplatňuje sa
0,40 % p.a. z nečerpanej časti Kontokorentného úveru
v zmysle Sadzobníka

4. Údaje uvedené v Základných podmienkach sú platné ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy, ich zmena sa riadi
Úverovou zmluvou, POP a VOP.
II. Podmienky čerpania a osobitné ustanovenia
1.

Podmienky čerpania sú:
1.1. Dlžník predložil Banke:
a) platnú a účinnú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051N091511-23 uzatvorenú medzi Dlžníkom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, IČO: 00 156 621 (ďalej „RO“), v celkovom objeme vo výške
130.250,55 EUR spolu s uvedeným Špeciálnym účtom v Banke (č.ú. SK20 0900 0000 0051 4484
2007) na úhradu poukázania nenávratného finančného príspevku a potvrdenie Centrálneho registra
zmlúv vedenom Úradom vlády SR alebo potvrdenie vydané RO o zverejnení Zmluvy o poskytnutí
NFP v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, a
b) právoplatné rozhodnutie Správnej rady Dlžníka, ktorým bolo schválené prijatie návratného
financovania vo výške 40.000,- EUR, a
c) právoplatné rozhodnutie Správnej rady Dlžníka, ktorým bolo schválené zabezpečenie pre prijatie
návratného financovania vo výške 40.000,- EUR, a
d) hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, a
1.2. nehrozí, nenastal alebo netrvá Prípad porušenia, a
1.3. nebol urobený úkon smerujúci k výpovedi alebo odstúpeniu od Úverovej zmluvy, a
1.4. zriadenie a vznik Zabezpečenia podľa prílohy k Úverovej zmluve (okrem Zabezpečenia, pre ktorého
zriadenie a vznik je podľa Úverovej zmluvy požadovaný iný okamih), a
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1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

Dlžník uhradil Spracovateľský poplatok, a
Dlžník má v Banke zriadený Špeciálny účet č. SK20 0900 0000 0051 4484 2007; Banka nie je povinná
vykonať Pokyn na nakladanie s peňažnými prostriedkami na Špeciálnom účte do výšky Pohľadávky
Banky, a
Stanovy Dlžníka boli schválené Ministerstvom vnútra SR, IČO: 00151866, a
Dlžníkovi bol udelený štatút miestnej akčnej skupiny Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, IČO:
30794323, a
Dlžník na požiadanie Banky preukáže, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „PRVS“) alebo
pre Banku akceptovateľným spôsobom preukáže, že (i) jeho zápis v RPVS v zmysle platných právnych
predpisov nie je na plnenie, existenciu a trvanie zmlúv uzatvorených s tretími osobami zákonom
požadovaný, alebo (ii) nespĺňa podmienky uvedené v § 2 odsek 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Dlžník sa zaväzuje plniť aj nasledovné Povinnosti:
2.1.
najneskôr do 7 dní odo dňa získania finančnej výpomoci (tzn. odo dňa pripísania finančných prostriedkov
na účet) viažucej sa k Predmetu financovania tohto Úveru, použiť túto finančnú výpomoc na splátku
čerpanej časti Kontokorentného úveru č. 1; Banka nebude Dlžníkovi účtovať poplatok za predčasné
splatenie Kontokorentného úveru č. 1, ak Dlžník Kontokorentný úver č. 1 alebo jeho časť splatí
predčasne použitím týchto peňažných prostriedkov,
2.2.
do 5 dní po ukončení každého kalendárneho mesiaca predložiť Banke kópie žiadosti o platbu
nenávratného finančného príspevku, pričom žiadaná výška platby bude minimálne vo výške čerpanej
sumy Kontokorentného úveru č. 1 za posledný kalendárny mesiac. Číslo bežného účtu, ktoré je uvedené
v žiadosti o platbu podpory musí byť totožné s číslom Špeciálneho účtu vedeného v Banke,
2.3.
najneskôr do 31.03. kalendárneho roka predkladať Banke výročnú správu, správu o hospodárení a
ročnú účtovnú závierku.
III. Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.
4.
5.

Kontaktné údaje:
Korešpondenčná
adresa:

Banka
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

E-mailová adresa:
Telefónne číslo:
Kontaktná osoba:

kovacova.silvia@slsp.sk
+421 55 73 55531
Mgr. Silvia Kováčová

Dlžník
Občianske združenie KRAS
Čsl. Armády 478
049 11 Plešivec
manazer@maskras.sk
0905 981 918
Silvia Pápaiová
manažérka MAS OZ KRAS

Pre účely podania Žiadosti o čerpanie a Pokynov s tým súvisiacich môže Dlžník využiť technické zariadenia,
a to fax alebo e-mail. Dlžník preukáže svoju totožnosť:
a) identifikačným číslom, ktorým je IČO Dlžníka,
b) autentifikačným údajom, ktorým je podpis Dlžníka na Žiadosti o čerpanie, ktorý sa zhoduje s podpisom
Dlžníka uvedenom v Úverovej zmluve alebo v plnomocenstve,
c) skutočnosťou, že Dlžník použil na zaslanie Žiadosti o čerpanie kontaktné miesta Dlžníka a Banky uvedené
v tomto bode.
Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Úverovej zmluvy, ktorými sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., s účinnosťou od 1.1.2015 (ďalej „VOP“),
b) Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenskej sporiteľne, a.s.,
s účinnosťou od 1.1.2015 (ďalej „POP“),
c) Sadzobník a
d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje,
súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Úverovej zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným
zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.
Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace s Úverovou zmluvou sa, podľa § 262
Obchodného zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Úverová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
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6.

Ak je Dlžník povinnou osobou a Úverová zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom
prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Úverová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu
zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Dlžník preukáže Banke zverejnenie
Úverovej zmluvy spôsobom podľa VOP.

Prílohy:
Príloha č. 1 Zoznam Zabezpečenia

V ............................, dňa ......................

V ............................, dňa ......................

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Dlžník
Občianske združenie KRAS

................................................
Ing. Milan Štefanko
Senior Relationship Manager

..................................................
Ing. Tomáš Várady, PhD.
predseda združenia

................................................
Mgr. Silvia Kováčová
Relationship Manager
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Príloha č. 1 k Zmluve o úvere č. 319/CC/18
Zoznam Zabezpečenia
1. Záložné právo k pohľadávkam
zriadenie a vznik záložného práva k pohľadávkam Dlžníka uzatvorením Záložnej zmluvy NCRZP č.
319/CC/18-ZZ1 a registráciou záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv.
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