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,.l 9^":ľł.'oo:lská obchodná banka, a.s.äi So sldlom: Ziżkova l 1, 81 1 02 Brat'jslava' IČo: 36 854 140

(T{í:Íl3"1,i1*:1nom 
ľegistri okresného súdu Bľatislava I, oddiel Sa, vložka č,' 4314/B

ktoľú zastupujú: Ing.Richard Salzmann

kontaktnémiesto:':^žil:tľŕ:TJJĹ1"""
adľesa: khockého i, srio: Bratislava

a

TEKOS, spol. s ľ.o.
so sídlom: Paftizánska 1089/2,901 01 MalacĘICO:34 111 832

ŕá{ĺ:ÍŤ3":'?äJ,1łom 
registľi okľesného súdu Bľatislava I, oddiel: Sro, vložkač.:13109/B

ktorého zastupuje: Ing. Juraj Schwa rz,konate.,,ľod. č.: 830503/8379

uzavierajupoa'ĺBńTł1äfjľľľľjiľis';"ľ":::ŕä'ľff 
,řTľř;]'"".znenítutoZmluvu o účelovom úveľe lois/lslosĺog

(d'alej len,,Zmluv a,,).

Súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obc,hod1é.podmienky.Ba||ľ(ĺ.|e; 
len,,obchodné podmienkvBanky") a Úveľové 

"u"l",oane 
poaňi""tŕso'a-ĺä'rl": i." ,]uóa,.i. ôo,iuňe 

".o.iň"*:,niaZmluvy ma.j-Ĺl
pľednosť pľed znením obchojnyrclr p"ä''ř""t tiunłí 

" 
Úôľ. ľ"aľ1m ZmluvY rii.nt potvrdzuje a

vyhlasuje' že sa oboznámil s óbĹh;'ĺ'ý''l p"a'ĺ""L"''iB*ky ä s UoP a súhlasi s ich obsahom.

čtánot l.

1) Banka poskytne Klientovi peňažné pľostľiedky fomou úveru 
. do výšky úveľového limitu=110'000'-EUR (d'alej I"n' ';Ú;;;;'Ä' 11'1r;j.'uř".'äoz" 'byť čeľpaný v súlade s účelomdohodnuým vteiio zÁruie o" ib.ii.zo18...í irir"6;,'";; Uveľový limit nebude Klientom

äľŕl:"tÍ."ł:ť H:'*; ::::ĺ"i* 
u}ił,,un l,a b l 

"t" ".i 
- 
źml,, y u 

", 
p o u ĺ n n o.ti Zmluv ný ch

^"::ś:. 
poskytuje úveľ Klientovi na ľefinancovłnip Xosíi l...'-

i?,iľł:';{,á'l"ipl""na 
a nĺJňil'#il".:"ł'T #:1.ä."ffi",'"ff;i'ľ""fftľ,ń":il:i';";

Peňażné pľostľiedkv' zuvetualebo ich časť aždo qŕšky Úvęrového limitu môžu bý,čeľpané posplnení všeobecnýón.p"a'i"""ř;;;;l. uu"a"íy"łí ;ůä;, ak Banka ao.t#" od Klienta;:ffii1ił':TJä;1i n"ř o';';;ym aĺo." äĺ"tá'"řäo čeľpania písomnú žiadosť na
a) Bola predložená platnál kúpna zmluva'na kúpu financovaného pozemku s Klientom akokupujúcim, oričom kúpn" .rj"" u"ä" -], to.ooo,-pUR s DPH,
'] řľ':ä:'Iožený 

dokl;ä ;ĺil"aľřřp'ej ceny nnun.ouunoho pozemku zvlastných zdľojov

:] öj"::l"""rffiĺ#ľřŕ 
listu vlastníctva pľeuk azujuci, že Klient je 100 % vlastníkom

d) Bol pľedloŽený mestským zastupitel'stvo- .:h11l:n ý rozpočetv1esta Malacky na ľok 2018 so

-, ľ'ů*'!i;{,ff3:LTil *:nĺlj}}""'ľ,"-ľ:ĺ'ilť:ĺŁ"p"*"ovanie časti kúpnej ceny
oľ.iľ'ĺ:ĺi**ru:ľiĺiíä:ľľJ1'TŁ".ť"l"ľ*ľľ,ŕäl*ľ::1"Malacky11ľok2019so

financovaného pozemku minimáine ĺ" uyst" :80'000,-EU*, 'nun"ouunie 
časti kúpnej ceny

2)

obchodná banka, a.s.

TEKOS, sn^'
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3)

f) účelovost' pouŽitia čcľpaných periaŽných pľostľiedkov v sĹlladc so Z1nluvĺltl a vlastlríctvo
Klientovýoh peliažnýclr prostrieclkov, ako aj opľávneľlie Klienta disponovať s nimi, bolijednozlračne pľeul<ázané cloklaclmi pľedloženými KIientonr a oclsúhlaseirýnri Bankou. Klient
predk|adá Bankę aspoň jecĺen doklad preukazujťrci Ĺlčelovosť pouŽitia peĺážn;7ch prostriecĺkov
a snínr súvisiaci doklad preukazujĹlci za takým účelom vykonanĹl úhiadLi peliažných
prostriedkov. V pľípade úliracly z prostľiedkov Klienta, je Klient zároveň, povinný preukázať
vlastníctvo Klientových peňažných pľostriedkov a opľávnenie Klienta áisponovať s nimi.
Dokladmi pľeukazujťlcimi ťrčelovost' pottžitia peřlažných pľostriedkov sťl najrnä Ĺrčtovné
a daňové doklady obsaliujúce náležitosti, stanovené všeobecrre záväz,nými právnymi
predpismi (napr. faktťrľa, pokladničné doklacĺy, bloky z registľačných pokiadníc), v1ipisy
z'űčtu Klienta alebo potvľdenie banky o vykonaní Ĺllrľady Klientom (pri bezhotovostnom
pľevocĺe prostredníctvom banky), doklad o zaplatení v lrotovosti (pľičom li'it hotouosti ĺnusí
byť v sťllade so všeobecne záväznými právnymi predpismi), zmluva alebo dohod auzatvorena
Klientom a jeho znrluvným partneľom, predmetom ktoľej je clodanie tovaru alebo služieb,
Ĺllrľada ktoľých je účelom čerpania podl'a Znluvy. Vlastlríctvo Klientových peřnźných
pľostriedkov a oprávnenie Klienta disponovat' s nimi dokladá Klient
pľíslušnými lroclnovernými clokladmi (napľíklad výpismi z Ĺrčtov Klienta v peliažných
ústavoclr, znluvná dokunrentácia, potvľdenia, úradĺlé zápisnice a pod.). Banka je opľávnená
požadovať pľedloženie doplňujúcich dokladov. V tom pľípade až ich ocĺsúhlasenim Bankou sa

, podmienka preclloženia dokladov bude povaŽovať za splnenú.
Uveľ bude čerpaný fonnou pľevodu z ĺlveľového ťrčtu Klienta v prospech účtLl Klienta uvedenélro
v ods. 4) Clánktl Uročenie. splácanie. pqpla1kJĺ Zmluvy po pľedložení:
a) Faktťlry - daĺiovélro dokladu pľeukazujúcej účel ĺlveľu,
b) Potvrdení o zverejnení tejto Zrnluvy a zmluvy o zriadení zálożllého pľáva k polrl'adávkam č.

102911Bl0B709 v znysle zákona č,. 2I112000 Z.z. (vzor potvrdenia.jó p.ĺlotlóu č,.2 Zmluvy).

článolĺ II.
Úročenie. splácanie. poplaĺkv

Úveľ je Ĺlľočeĺrý pohyblivou úrokovotl sadzbou s pľechodnou fixáciol-l' ktoľá sa skladá z
ľeferenčnej Ĺlrokovej sadzby medzibankového peňażrého tľhu EURIBOR 1-mesačný, vo výške
uvedenej v infoľmačnej sieti REUTERS, prípaclne v iných infoľmačných médiácli 18loombeľg),
a to vždy dva pracovllé dni pred zač,iatkom pľíslušného obdobia fixácie, a marźe (pľirážký)
v pevnej výške 2o50 oÁ p. a.. Úľoková sadzba dohodnutá týmto spôsobom je v danej výEĹe platii
vždy pľe príslušné obdobie fixácie.
Prvé obdobie fixácie začína dliom podpísaniaZmluvy a končí v 24. deřl nasledujĹlcelro mesiaca'
Pľvým dňom nasledujúcim po skončení prvého obdobia fixácie sazač,ína beh d'alších období
fixácie, zač,ínajícich vždy prvým dňom po skončení predchádzajťlcelro obdobia fixácie a
končiacich vžďy 24. deli nasledujúceho mesiaca. Pokial' by 25. deli kalendámeho mesiaca pľipadol
na iný než pľacovný deň, pľedlžqje sa tľvanie pľíslušnélro obclobia fixácie mimoľiaclne v tomto
období fixácie do cllia predchádzajúceho najbĺižšiemu rrasledLljúcemu pľacovnému dňu. Posledné
obdobie fixácie končí dňom predchádzajťrcim dňu konečnej spiatnosti Ĺlveru. V pľípacĺe
omeškania Klienta so splácaním trvajúcim po dni konečnej splatnosti úveľu posledné obdobie
fixácie pokračtlje a tľvá do Ĺrplnélro splatenia všetkých závázkov Klienta vyplývajúcich zo
Znluvy. Uľok vypočítaný Bankou z poskytnutých peňažných pľostľiedkov u 

'ĺlaoó s vyššie
uvedenými pravidlami sa Klient zavazuje platit' vždy v 25. deň kalendáľnelio mesiaca (pokiál'by
tento deň pripadol na iný než pľacovný deň, tak potom mimoľiadne v najbližší následujĹrói
pľacovný deň) a v deň konečnej splatrlosti Ĺlveru.
Poskytnu1é peňažné pľostriedky sa Klient zaväzuje vrátit'v d'alej uvedených splátkaclr a v dňoch
splatnosti:
a) deň splatnosti splátky: 27.12.2018; vo výške istiny: :30.000,-EUR,
b) deň splatlrosti splátky: 2].I2.20l9; vo výške istiny: :B0.000,-EUR,
(pokial'by tento deň pľipadol na iný ako pľacovný deň, potom mimoriadne v najbližší nasledLljúci
pľacovný deň). Deň konečnej splatnosti úveľu je 27 .l2.ŻO19.
Akékol'vek peřlażné čiastky splatné podl'aZmluvy sazaväzuje Klient zaplatiť v deň ich splatnosti
a v prípade omeškania so splatením sa Klient zaväzuje uhľadit'Banke r]lrok z omeš' -nia vo výške

i)

2)

3)

4)

(,

Čcskoslovcnská obchoĺlná banl<a, a.s. Tł,r,
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15 % p. a.. Klient sa zaväzuje vytvźÍať k dňom splatnosti dostatočné peňažné krytie na účte
Klienta IBAN č. sK81 7500 0000 0040 2644 6084 vedenom Bankou (d'alej len ,,Účet").5) Klient sa zaväzuje uhradiť Banke poplatok za poskytnutie úveru vo výške :600,-EUR . Zmluvné
strany sa dohodli na splatnosti tohto poplatku do 5 pľacovných dní od podpisu Zmluvy.
Klięnt sa d'alej zavazuje uhrádzať poplatok za správu úveľu vo výške 0,10% z aktuálneho zostatku
úveru, minimálne však vo výške podl'a aktuálne platného Sadzobníka Banky, ktoý je splatný raz
ročne, vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom boIa Zmluva uzavretá, a to
počnúc rokom nasledujricim po ľoku podpisu ZmIuvy až do ukoněenia zmluvného vďahu.
Klient sa rovnako zaväzuje uhrádzať poplatok za vedenie úverového účtu vo výške :4,50EUR
mesačne, ktory je splatný ku dňu splatnosti úrokov a ku dňu konečnej splatnosti úveru.

6) Zmluvné stľany sa dohodli, že Klient bude uhrádzať záväzkovú províziu vo výške O,3O oÁ p. a.
účtovanú a splatnú vždy ku dňu splatnosti úrokov z nevyčerpanej časti Úverového limitu v období
od pľacovného dňa nasledujúceho po dni podpisu Zmluvy do dňa, ktoým sa končí možnosť
čerpania úveru.

1) Zmluvné stľany sa dohodli, že Klient môže splatiť časť istiny aj skôr, po predchádzajűcomsúhlase
Banky, pľičom Banka nebude Klientovi účtovať poplatok za predčasné splatenie úveru. Pľedčasne
splatený úveľ nemôže bý'opätovne čeľpaný.

Clánok III.
Zabezpeč,enie

1) Zmluvné stľany sa dohodli na tomto zabezpeč,ení pohl'adávok Banky:
a) záIożným právom na základe zmluvy o zľiadení záIožného prźlva kpohl'adávkam č.

1029/18/08709.
Banka je oprávnená poskytnúť údaje a doklady o Úverovom limite, ktoré sú predmetom Zmluvy,
vrátane informácií, vyplývajúcich zo ZmIuvy' alebo v priamej súvislosti so Zmluvou každej
osobe a jej pľávnym nástupcom, ktorí sa zaľučili alebo ktorí poskytli zabezpeč,enie za splatenie
pohl'adávok Banky voči Klientovi, vyplývajúcich zo Zmluvy.

2) Poklesom alebo stratou na cene hodnoty zabezpečenia sa pľe íč,ely Zmluvy ľozumejú pľípady
poklesu hodnoty zabezpečenia uvedené v Úop.

Clánok IV.
Vvhlásenia- zá . onľávnenia Rankv a oso ustanovenĺa

1) Klient vyhlasuje, źe plní povinnosti uvedené v ÚoP, jeho vyhlásenia obsiahnuté v Prílohe č. 1 sú
aktuálne, pľavdivé a úplné a d'alej vyhlasuje, že:
a) účel financovania podl'a Zmluvy, Klient ani źiadna osoba priamo alebo nepriamo ovládajúca

Klienta, ovládanáKlientom alębo osoba ovládanárovnakou osobou ako Klient (ďalej len ,,Člen
skupiny Klienta") nepodlieha domácim alebo medzináľodným sankciám podl'a zákona o
vykonávaní medzinárodných sankcií, platného v Slovenskej ľepublike alebo podl'a iného
pľávneho predpisu, ľozhodnutia, regulácie alebo dohody, zźtväzného v Slovenskej ľepublike
(d'alej len',Medzinárodné sankcie");

b) Klient, kaźdý Člen skupiny Klienta ako aj členovia ich štatutáľnych orgánov' zamestnanci
a ostatní zástupcovia, vykonávajú svoju činnosť v súlade s príslušnými pľávnymi pľedpismi na
ochľanu pľoti úplatkáľstvu, korupcii, ochľanu pľed legalizáciou pľíjmov z tľestnej
činnosti, ochranu pred financovaním teľoľizmu a majĺr spracované a dodrżiavajú ľelevantné
interné p o l itiky, zab ezp eč,ujtlce dodľŽiavan i e takých pľávnych predp isov.

2) Klient sa zaväzuje plniť povinnosti obsiahnuté v ÚoP a ďalej sa zaväzuje, že:
a) bude viesť rninimálne jeden beźný účet v Banke a smeľovať na tento účet alebo nabežné íčty

vedené v Banke od ľoku 2019 minimálne 90 % svojho obchodného obľatu (tržby resp. pľíjrny)
za kaž'dý kalendáľny polrok,

b) bude Banke pravidelne pľedkladať:
i) polľočne,atovždy k 31' dňu nasledujúceho polľoka:

(1) súvahu avýkaz ziskov a strát podl'a platných účtovných predpisov'
(2) časovú štľuktúru pohl'adávok a záväzkov;

Čcskoslovenská obchoĺ|ná banka, a.s.
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3)

ii) ľočne, ato vždy do 30 dní od posledného dňa zźtkonnej lehoty pre predloženie ročného
priznania k dani zpríjmov pľíslušnému daňovému úradu, účtovnú závieľku vrtńane pľíloh
spolu s daňoým priznaním (pokial'účtovná zźtvierka vľátane pľíloh nie je zverejnená vo
veľejnej časti Registľa účtovných závierok, vedenom Ministerstvom financií SR).

iii)štvďľočneZoznampohl'adávokv štruktúľe uvedenej v zmluve o zľiadení zálložnéhopráva.
c) najneskôr do 5 dní od pripísania kapitálovej dotácie od mesta Malacky na refinancovanie kripy

pozemku paľcela č. Ż82114, zastavaná plocha a nádvorie o ýmere 780 mŻ, k.ú. Malacky,
doručí Banke písomnú Žiadosť o vykonanie mimoriadnej splátky istiny úveľu a to vo výške
pľipísanej dotácie, pričom takáto splátka musí bý' vykonaná do 10 pracovných dní od
pľipísania dotácie. Pľi ýchto mimoriadnych splátkach nebude Banka účtovať poplatok za
pľedčasné splatenie úveľu.

okrem prípadov porušenia Zmluvy obsiahnuých v Úop budú rovnako za porušenie Zmluvy
považované tiež nasledovné skutočnosti:
a) Porušenie ktoréhokol'vekzáväzku dohodnutého v ods' 2)tohto Článku Zmluvy'
b) Bez predchádzajúcej písomnej dohody s Bankou poklesol podiel spoločnosti: mesta Malacky

so sídlom: Beľnolákova 5188/1A,901 01 Malacky lČo: oo 3o4gI3 nazákladnom imaní
Klienta pod 100 %.

c) Udaje uveđené v účtovnej uzávieľke Klienta (súvaha, výkaz ziskov a stľát) spľacované za
príslušné zdaňovacię obdobie, tj. obvykle zakalendálny alebo hospodársky rok, a overené
audítorom alebo predložené pľíslušnému daňovému ťrradu savýrazne odlišujú (v negatívnom
smere) od údajov uvedených v účtovných výkazoch, ktoľé boli Klientom Banke predložené
ako predbežné ýkazy za pľíslušné zdaňovacie obdobie.

d) Ukazovatel' podielu upľaveného vlastného imania Klienta, ktoým sa rozumie podiel
rozdielu medzi súčtom výšky vlastného imania, ostatných závazkov voči pľepojeným
účtovným jednotkám, ostatných zźlväzkov v ľámci podielovej ričasti okľem záväzkov voč,i
pľepojeným účtovným jednotkárn a záväzkov voči spoločníkom a združeniu a súčtom netto
výšky dlhodobého nehmotného majetku, netto výšky kladnej opľavnej položky k
nadobudnutému majetku, vlastných akcií a vlastných obchodných podielov a netto vyšky
odloŽenej daňovej pohl'adávky k rozdielu medzi súčtom výšky vlastného imania, vyšky
závazkov a výšky časového ľozlíšenia a súčtom netto výšky dlhodobého nehmotného majetku,
netto výšky kladnej opľavnej položky k nadobudnutému majetku, vlastných akcií a vlastných
obchodných podielov a netto výšky odloženej daňovej pohl'adávky podl'a súvahy Klienta
vyjadľený v percentách, poklesne pod hodnotu 20 oÁ, pričom rozhodujúcim dňom je vždy
posledný deň príslušného kalendáľneho polľoka.

e) Ukazovatel'splatnosti záväzkov z obchodného sĘku Klienta, ktoým sa rozumie podiel
výšky kľátkodobých záväzkov z obchodného styku k sričtu vyšky tržieb z predaja tovaru a
tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb vynásobený počtom dní pľíslušného účtovného
obdobia, prekročí hodnotu 9Ż dní, pľiěom rozhodujúcim dňom je vžđy posledný deň
príslušného kalendárneho polroka.

Ak nastane prípad porušenia Zmluvy je Banka, okľem opľávnení uvedených v ÚoP, opľávnená:
a) poźad,ovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške :500,-EUR. Banka je oprávnená výšku

zmluvnej pokuty znižiť v závislosti od zźlvažnosti a miery poľušenia ustanovení Zmlwy.
Závažnosť a mieru posudzuje Banka'

osobitné ustanovenia:
a) pľe íč,ely Zmluvy sa ustanovenie bodu 16. písrn. o; Úoľ nahrádza nasledovným: ,,Klient si

bez pľedchádzajűcej písomnej dohody s Bankou zaobstara| dlhodobý hmotný alalebo
nehmotný majetok (v účtovnom pojatí podl'a právnych predpisov) ďalebo podielové cenné
papieľe a/alebo podiely a/alebo lzavrel lízingovú zmluvu (zmluvu o kúpe prenajatej veci) ako
nájomca jednotlivo vo výške presahujúcej :335.000,_EUR alebo v súhrnnej výške za
kalendámy ľok 2018 pľesahujúcej:335.000,-EUR. od ľoku 2019 platí ustanovenie bodu
16. písm' o) UoP.

Zmluvné strany bęľú na vedomie a súhlasia s tym, že v pľípade preukázanianepravdivosti údajov
poskýnuých Klientom Banke podl'a bodu 2) Prílohy ě. 7 Zmluvy, sa podl'a pľíslušných
ustanovení zákona č,. 483lŻ00l Z.z. o bankách v platnom znení všetky pohl'adávky Banky zo
Zmluvy vľátane príslušných úľokov za celű dobu dohodnutého trvania úvęrového vzťahu podl'a
Zmluvy stávajú splatnými ku dňu, kedy sa Banka o nepravdivosti ýchto údajov dozvedela. Banka

4)

s)

6)
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následne v píSomnom oznámęni o tejto skutočnosti adresovanom Klientovi uvędie deň splatnosti
aj výšku splatných pohl'adávok Banky vyplyvajúcich zo Zmluvy'

7) Zmluvné strany sa dohodli, že ak je Klient v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného
záväzku voči Banke, môže Banka svoju pohl'adávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku
postúpiť písomnou zmluvou inej osobe, a to aj osobe, ktorá nie je bankou (d'alej len ''postupník'').
ZmIuvné strany sa taktiež dohodli, žeBanka môže postupníkovi poskytnúť informáciu a doklady,
ktoré sú inak pľedmetom bankového tajomstva a ktoré by mohli obsahovať osobné údaje alebo
údaje, ktoľé sú pľedmetom obchodného tajomstva Klienta, pokial'satieto rýkajű postupovanej
pohl'adávky alebo súvisia s jej existenciou alebo s jej lymáhaním.

8) Banka je oprávnená započ,ítať svoje splatné pohl'adávky voěi Klientovi voči akýmkolVek
splatným alebo nesplatným pohl'adávkam Klienta voči Banke, ato aj voči pohl'adávkam Klienta
voči Banke vzniknuých Klientovi v súvislosti s vedením jeho účtov a jednorazových vkladov v
Banke. Klięnt nie je oprávnený jednostľanne zapoěitať akékol'vek svoje pohl'adávky voči Banke
voči pohl'adávkam Banky voči Klięntovi'

. Clánok V.
Záverečné ustanovenia

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť v nasledujúci deň
po jej zverejnení v súlade so zákonom č). 2IIlŻ000 Z.z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám
v platnom zneni. V prípade neplatnosti alebo neúčinnostijednotlivych ustanovení Zmluvy nebudú
dotknuté jej ostatné ustanovenia. Zmluva môže byť menená alebo doplňovaná iba na základe
dohody Zmluvných strán formou písomného đodatku, okľem obchodných podmienok Banky,
ktoré je možné meniť spôsobom v nich uvedeným.

2) Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiĘ. Zmluvné stľany potvrdzujú, źe práva
a povinnosti, ktoľé imztejtoZmluvy vyplývajú sú platné, pľávne účinnéavymožitelhé v príslušných
juľisdikciách. Klient podpisom Zm|uvy vyhlasuje' že odmieta/pľiiíma neodvolatel'ný návrh
BanĘ na uzavretie rozhodcovskej zmluvy v tomto znení: ,,Zmluvné stľany sa dohodli, že všetky
spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v spojitosti so Zmluvou, ktoľé nebude moźné vyriešiť
spoločným konaním zmluvných strán' budú rozhodnuté s konečnou platnosťou Stálym
ľozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie v Bratislave v súlade so Statútom Stáleho
ľozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, publikovaným na www.sbaon1ine.sk.
Rozhodcovské konanie bude prebiehať a rozsudok bude vydaný v slovenskom jazyku. V pľípade,
že Klient odmietol vyššie uvedený neodvolatel'ný návrh Banky na uzavretie ľozhodcovskej
zmllxy, Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky sPolY, ktoľé vzniknú z tejto Zmluvy alebo
v súvislosti s ňou, vľátane Sporov o jej platnosť, ýklad alębo zrušenie budú riešené pred
príslušným súdom Slovenskej republiky podl'a Civilného sporového poriadku.

3) Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zl<toýchkaždá zo Zmluvných strán dostane jeden
rovnopis. oba ľovnopisy Zmluvy majri právnu silu oľiginálu.

4) ZmIlvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní Zmluvy sa zhodli na jej obsahu
vo všetkých bodoch aZmluvuuzavierajűnazáklade svojej slobodnej a váżnejvőle.

československá obchodná banka, a.s.
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V prílohe:
Príloha ě. l _ Vyhlásenie klienta Československej obchodnej banĘ' a.s.
Pľíloha ě.2 _vzor Potvľdenia o zverejnení

VBratislave,dňa9.11.2018 VBľatislave,dňa9.11'2018

čeľ
Ing

<

'(iúceho:
lĎnu _.

Žižkova ll
8tĺ 02Bratis|ava

.00.

,3

''ę4z'*
/

Klient prevzal

! Osobne v listinnej podobe

X Zaslanímelektronickou poštou a ako Klient mám nad'alej záujemo d,alšiu komunikáciu
ohl'adom tejto Zmluvy v elektronickej forme na adresu:

' Všeobecné obchodné podmienĘ
verové obchodné podmienky

Dá, 1U

ł..,
'ź>'-

Klient

Československá obchodná banka, a.s.
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