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ZMLUVA O KONTOKORENTNOM ÚVERE č. S03085/2011/N0v. 
uzatvorená medzi: 

Veriteľom: Tatra banka, akciová spoločnosť 
sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 
zapísaným v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 7 l /B 
IČO: 00 686 930 
1Č DPH: SK2020408522 
konajúci: Ing. Olga Moškurjáková, riaditeľ firemného centra 
a Ing. Peter Glézl, relationship manager - senior 

a 

Dlžníkom: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o 
sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
zapísaným v: obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro, vložka č. 2034/S 
IČO: 31 609 651 
1Č DPH: SK2020479714 
konajúci: Mgr. Peter Antal, konateľ 

(ďalej len „Dlžník") 

I. Základné podmienky 

Výška Úverového rámca: 

Druh Úveru: 

Výška Nezáväznej časti Úverového rámca: 

Účel Poskytnutia Úveru: 

Úroková sadzba: 

Splatnosť úrokov: 

Poplatok za poskytnutie Úverového rámca: 

Poplatok za prečerpanie: 

Deň konečnej splatnosti: 

Úrok z omeškania: 

Klientské číslo Dlžníka: 

Číslo bežného účtu Dlžníka: 

120.000,- EUR 

nezáväzný (nekomitovaný) kontokorentný 

120.000,- EUR 

financovanie prevádzkových potrieb 

1 mesačný EUR1BOR menený denne + 2,90 % p.a. 

pravidelne mesačne, vždy k ultimu mesiaca 

800,- EUR, zúčtovaný jednorazovo vopred 

Úroková sadzba + 8,00% p.a. 

30.09.2012 

Úroková sadzba + 8,00% p.a. 

GLI932 

2928863013/1100 

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 TatTa banky, a.s. zo dňa 7.3.2008, v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Úverové 
podmienky"). 

III. Predmet zmluvy 

3.1. Nezáväzná časť Úverového rámca. Na základe tejto zmluvy a po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru 
Veriteľ môže (ale n i e j e 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 Uver v Deň 
konečnej splatnosti, spolu s Príslušenstvom Pohľadávky Veriteľa a Súčasťami Pohľadávky Veriteľa. 

3.3. V súvislosti so Zmluvou o kontokorentnom úvere č. S03085/2011 podpísanou dňa 05.10.2011 zmluvné 
stTany ku dňu 08.12.2011 evidujú tieto vzájomné pohľadávky na zaplatenie: 
(i) Dlžník má voči Veriteľovi pohľadávku vo výške 1.276,74 EUR (ďalej len „Pohľadávka Dlžníka"); 
(ii) Veriteľ má voči Dlžníkovi pohľadávku vo výške 60.000,- ĽIJR (ďalej len „Pohľadávka Veriteľa 

A"). 
Zmluvné strany vyhlasujú, že uznávajú existenciu záväzkov na úhradu pohľadávok uvedených v bodoch (i), 
(ii) vyššie a že výpočet týchto pohľadávok predstavuje všetky pohľadávky na zaplatenie zmluvných strán 
vzniknutých v súvislosti so Zmluvou o kontokorentnom úvere č. S03085/2011 podpísanou dňa 05.10.2011. 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli na započítaní Pohľadávky Dlžníka voči pohľadávke Veriteľa na zaplatenie 
Spracovateľského poplatku podľa tejto zmluvy vo výške, v akej sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú, a to ku 
dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3.5. Zmluvné strany sa zároveň podľa § 570 a nasl. Obč. zák. dohodli, že záväzok Dlžníka zaplatiť Veriteľovi 
Pohľadávku Veriteľa A sa nahrádza novým záväzkom Dlžníka. Novým záväzkom Dlžníka je záväzok 
vyplývajúci z tejto zmluvy, na základe ktorej je Dlžník povinný splatiť najneskôr ku dňu konečnej splatnosti 
Celkovú Pohľadávku Veriteľa. Úver, ktorý má Veriteľ poskytnúť Dlžníkovi na základe tejto zmluvy, 
poskytne Veriteľ Dlžníkovi : 
(i) v rozsahu rovnajúcom sa Pohľadávke Veriteľa A formou ponechania plnenia, ktoré by bol inak 

Dlžník povinný vrátiť Veriteľovi podľa § 573 Obč. zák., a to nasledovne, pričom časť 
Pohľadávky Veriteľa A vo výške 60.000,- EUR je splatná v deň Poskytnutia Úveru spolu 
s úrokom určeným podľa úrokovej sadzby vo výške 1 mesačný EURIBOR menený denne i 2,90 
% p. a., 

(ii) v rozsahu rozdielu medzi výškou Úverového rámca podľa tejto zmluvy a sumou uvedenou v ods. 
(i) tohto bodu spôsobom a formou podľa tejto zmluvy. 

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 záložným právom k nehnuteľnostiam: 

(i) Veriteľ obdržal návrh na vklad záložného práva v zmysle zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému 
majetku, na ktorom j e vyznačený odtlačok pečiatky podateľne príslušnej správy katastra 
potvrdzujúci podanie tohto návrhu a zaplatenie príslušného správneho poplatku za tento návrh na 
vklad, 

e. vzhľadom na dohodnuté posilnenie vymáhateľnosti Celkovej Pohľadávky Veriteľa vystavením bianko 
zmenky: 
(i) osoby určené v tejto zmluve platne vystavili príslušné bianko zmenky, 
(ii) osoby určené v tejto zmluve avalovali príslušné bianko zmenky, ak z tejto zmluvy vyplýva, že 

príslušné bianko zmenky majú byť avalované, 
(iii) medzi Veriteľom a osobami uvedenými v ods. (i) a (ii) vyššie bola platne uzatvorená zmluva 

o použití zmenky ku každej bianko zmenke v zmysle ods. (i) vyššie a Veriteľ obdržal bianko 
zmenky opísané v zmluve o použití zmenky, 

f. vzhľadom na zabezpečenie Celkovej Pohľadávky Veriteľa na základe zmluvy o záložnom práve k 
pohľadávkam: 
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(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. 
g. Dlžník preukázal Veriteľovi zverejnenie tejto zmluvy 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, 
b. zaplatiť Veriteľovi spracovateľský poplatok vo výške 1.276,74 EUR. 

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. 

Vl.Práva 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. 
a. Dlžník sa zaväzuje realizovať prostredníctvom svojich účtov vedených Veriteľom pre Dlžníka celý svoj 

platobný styk, 
b. Dlžník sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa: 

(i) neuzatvorí zmluvu o úvere, zmluvu o pôžičke alebo inú zmluvu alebo nevykoná jednostranné 
prehlásenie alebo iné právne úkony, na základe ktorých by vznikol záväzok Dlžníka vrátiť 
peňažné prostriedky poskytnuté Dlžníkovi alebo tretej osobe, 

(ii) v súvislosti so zmluvami v ods. (i) vyššie neprijme úvery, pôžičky alebo iné formy financovania, 
s ktorými by bol spojený záväzok Dlžníka vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté Dlžníkovi alebo 
tretej osobe, 

c. Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby najneskôr do 60 dní od uzatvorenia tejto zmluvy boli splnené 
nasledovné podmienky, a to vzhľadom na zabezpečenie Celkovej Pohľadávky Veriteľa záložným 
právom k nehnuteľnostiam: 
(i) rozhodnutie príslušného katastrálneho úradu, správy katastra o povolení vkladu záložného práva 

nadobudlo právoplatnosť a Veriteľ obdržal toto rozhodnutie, 
(ii) Veriteľ obdržal výpis z príslušného listu vlastníctva, na ktorom: 

- je ako vlastník nehnuteľností, ktoré sú predmetom záložného práva, uvedená osoba, ktorá 
uzatvorila s Veriteľom zmluvu o záložnom práve k nehnuteľnému majetku, 

- je vyznačený zápis záložného práva v prospech Veriteľa ako prvý v poradí rozhodujúcom pre 
uspokojenie záložného práva, pričom v časti "C" listu vlastníctva musí byť záložné právo v 
prospech Veriteľa zapísané tak, aby bolo zrejmé, ktoré z nehnuteľností zapísaných na liste 
vlastníctva sú predmetom záložného práva v prospech Veriteľa, 

- sa nenachádza zápis týkajúci sa negatívnym spôsobom podľa názoru Veriteľa platnosti a/alebo 
realizácie záložného práva alebo možnosti uspokojenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa (najmä 
poznámka o zákaze scudzenia, predaja, plomba a iné), 

- sa nenachádza zápis záložného práva tretej osoby, 
(iii) ak v zmluve o záložnom práve k nehnuteľnému majetku bolo dohodnuté, že nehnuteľnosti musia 

byť až do Dňa úplného zaplatenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa poistené: 
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- Veriteľ obdržal platnú a účinnú poistnú zmluvu k nehnuteľnostiam, ktoré majú byť predmetom 
záložného práva v prospech Veriteľa, 

- Veriteľ obdržal doklad o zaplatení poistného, 
- Veriteľ obdržal poisťovňou platne podpísaný Návrh na zmenu poistnej zmluvy a oznámenie 

o zriadení záložného práva, vo forme a s obsahom, uvedenej v prílohe č. 1 k zmluve 
o záložnom práve k nehnuteľnému majetku, 

d. Dlžník sa zaväzuje predložiť Veriteľovi najneskôr do 30 dní od uzatvorenia tejto zmluvy potvrdenie zo 
Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášíkova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „Slovenská 
sporiteľňa, a.s."), v ktorom Slovenská sporiteľňa, a.s. potvrdzuje, že boli v plnom rozsahu uhradené 
pohľadávky vo výške 60.000,- EUR vyplývajúce zo zmluvy o úvere uzatvorenej medzi Slovenskou 
sporiteľňou, a.s. a Dlžníkom. 

6.2. Záväzky Dlžníka. Dlžník sa zaväzuje bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa: 
a. neuskutočniť žiadne podstatné zmeny na svojom majetku (nehnuteľnosti, zariadenie, pohľadávky a pod.) 

založením, predajom, darovaním, prevodom, nájmom, vkladom a pod., 
b. nevyužiť alternatívne formy financovania (faktoring, leasing a pod.). 

6.3. Zmluvná pokuta. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Veriteľ je oprávnený požadovať od Dlžníka 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.320,- EUR v prípade, ak Dlžník nesplní, resp. poruší ktorúkoľvek 
svoju povinnosť uvedenú v bode 8.2., písm. b) a c) Úverových podmienok, a to za každé jednotlivé porušenie 
alebo nesplnenie tam uvedených povinností. 

6.4. 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. n i e j e 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. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov. 
6.5. 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. 
6.6. Režim po Dni konečnej splatnosti. Veriteľ a Dlžník sa dohodli na tom, že Veriteľ môže (ale n ie 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. 

VII. Zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa a prostriedky posilnenia jej vymáhateľnosti 
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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, 
b. Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku uzatvorená medzi Veriteľom a Dlžníkom. 

7.2. Prostriedky posilnenia vymáhateľnosti Celkovej Pohľadávky Veriteľa. 
7.2.1. Za účelom posilnenia vymáhateľnosti Celkovej Pohľadávky Veriteľa budú uzatvorené nasledovné 

zmluvy a/alebo budú Veriteľovi poskytnuté: 
a. bianko zmenka vystavená Dlžníkom na rad Veriteľa a k nej prináležiaca Zmluva o použití zmenky 

uzatvorená medzi Veriteľom a Dlžníkom. 

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 6.4. 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: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
fax. č.: 
email: 

9.2. Veriteľ týmto prijíma všetky plnomocenstvá, 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 vyžadované Veriteľom od Dlžníka a neuvedené v tejto zmluve a Úverových 
podmienkach sú uvedené v Sadzobníku poplatkov za služby poskytované Veriteľom. Dlžník 
vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušným Sadzobníkom poplatkov za služby poskytované Veriteľom 
a s Úverovými podmienkami a prevzal od Veriteľa jedno vyhotovenie 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 „Slíily 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, vrátime spôsobu ustanovenia rozhodcu a senátu, bude 
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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 zverejnenie 
nasledovným spôsobom: 
(i) písomným potvrdením Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tejto zmluvy v Centrálnom registri 

zmlúv, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom 
registri zmlúv 

(ii) notárskou zápisnicou o osvedčení právne významnej skutočnosti, a to o zverejnení tejto zmluvy na 
webovom sídle Dlžníka w w w . i i i f t : , ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje 
povinne zverejňovanú zmluvu na svojom webovom sídle, 

(iii) dokumentom potvrdzujúcim zverejnenie tejto zmluvy v Obchodnom vestníku, ak je Dlžník povinnou 
osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Obchodnom vestníku. 

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 Banskej Bystrici, dňa . JJL.Mil/........ V Žiari nad Hronom, dňa ÍJ.L, 

a " - X / 

/ 

•/• i r -
za Veriteľa za Dlžníka 

/Tatra banka, akúová spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, 
/ spol. s r.o 

Ing. Olga Moškurjáková 
riaditeľ firemného centra Mgr. Peter Antal 

Ing. Peter Glézl konateľ 
relationship manager - senior 
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