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Zmluva o splátkovom úvere
pre samosprávy
číslo 5001/18/017

Regionálne ko,porátne centrum Košice

Zmluva o splátkovom úvere
pre samosprávy
číslo 5001/18/017
(v mene EURO)
v zmysle § 497 a nasl. ObZ

Jaklovce
00 329 207
Nová 464, 055 61 Jaklovce
Mgr., PhDr. Matúš Fedor, starosta
rodné číslo:
trvale bytom: Kostolná 462/1 , 055 61 Jaklovce
štátna príslušnosť: Slovenská republika
doklad totožnosti: Občiansky preukaz č.
číslo bežného účtu vedeného v Banke v euro: SKOS 5200 0000 0000 1514 0890
(ďalej len „Klient")
Obec
IČO
Sídlo
za ktorého koná

a
Obchodné meno
Sídlo
IČO
Obchodný register
za ktorú koná

ďalej len „Banka"

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
31 318 916
Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 335/B
Ing. Dana Jvanková, regionálny manažér
regionálneho korporátneho centra VÝCHOD
Ing. Katarína Fridmanská, vzťahový manažér pre firemných
klientov

Článok I. - Predmet zmluvy
1.
Na základe žiadosti Klienta sa Banka zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
a vo Všeobecných úverových podmienkach OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových
klientov účinných odo dňa 25.05.2018 (ďalej len „Podmienky") poskytnúť v prospech
Klienta
dlhodobý
Úver
v
sume
198 588,79
€,
slovom
jednostodeväťdesiatosemtisícpäťstoosemdesiatosem a 79/100 euro.
Úver je poskytovaný na účel: vrátenie časti NFP na základe predloženej žiadosti platobnej
2.
agentúry MŽP (Slovenská agentúra životného prostredia) v súvislosti so zistenými
nezrovnalosťami pri realizácií projektu „Zberný dvor a kompostáreň Jaklovce."
3.
Klient sa zaväzuje, že Úver použije na dohodnutý účel, že poskytnutý Úver Banke vráti,
zaplatí úrok, príslušenstvo, poplatky a splní všetky svoje ďalšie záväzky podľa tejto
Zmluvy za nižšie uvedených podmienok najmä z jeho Bežného účtu.
4.
Úver je vedený na úverovom účte Banky č. SK91 5200 0000 0000 1800 7147.
Článok II. - Úroková sadzba
Úver je poskytovaný za variabilnú úrokovú sadzbu tvorenú súčtom medzibankovej
1.
referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 12 mesačné depozitá a prirážky
1,00% p.a„
2.
Preceňovacie obdobie je 12 mesiacov.

