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    DODATOK è. 12 
k 

 ZMLUVE O ÚVERE è. 627/AUOC/06 
  

uzavretej dòa 03.11.2006 
 

v znení Dodatku è. 1 zo dòa 31.05.2007, Spoloèného dodatku zo dòa 12.06.2007, Spoloèného 
dodatku zo dòa 07.09.2007, Dodatku è. 2 zo dòa 20.05.2008, Dodatku è. 3 zo dòa 

06.06.2008, Dodatku è. 4 zo dòa 29.09.2008, Dodatku è. 5 zo dòa 20.05.2009,  
 Dodatku è. 6 zo dòa 19.08.2009, Dodatku è. 7 zo dòa 27.10.2009, 
 Dodatku è. 8 zo dòa 18.06.2010, Dodatku è. 9 zo dòa 18.10.2010, 

 Dodatku è.10 zo dòa 21.12.2010 a Dodatku è. 11 zo dòa 28.01.2011 
 

uzavretý v zmysle ustanovení   
§ 269 ods. 2 s primeraným pou�itím §§ 497a� 507, §§ 313-322 (banková záruka), zákona è. 513/1991 Zb. - 

Obchodný zákonník v znení neskor�ích zmien a dodatkov 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 
Slovenská sporite¾òa, a. s.  
Tomá�ikova 48 
832 37  Bratislava 
IÈO: 00 151 653  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vlo�ka è. 601/B 
(ïalej �Verite¾�)  
 
a 
 
Obchodné meno:Letecké opravovne Trenèín, a.s. 
Adresa sídla:   Legionárska 160, 911 04  Trenèín 
IÈO:    36 351 156 
zastúpená:   JUDr. Martin Du�aniè, predseda predstavenstva  
zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Trenèín, odd. Sa,  vlo�ka è. 10410/R 
(ïalej len �Dl�ník�) 

 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
Verite¾ a Dl�ník uzatvárajú na základe predchádzajúcich spoloèných rokovaní tento Dodatok k zmluve o 
úvere uvedenej v názve tohto Dodatku (ïalej len �Pôvodná úverová zmluva�) za nasledovných 
podmienok: 
 

a) Verite¾ a Dl�ník sa na základe predchádzajúcich spoloèných rokovaní dohodli na tom, �e týmto 
Dodatkom menia splatnos� Kontokorentu, poskytnutého na základe Pôvodnej úverovej zmluvy 
tak, �e táto splatnos� nastane dòom zapoèítania v zmysle písm. c) preambuly a zároveò menia 
v�etky ustanovenia Pôvodnej úverovej zmluvy tak, ako je uvedené v úplnom znení Dodatku.    

b) Tento Dodatok obsahuje aktuálnu úpravu práv a povinností Verite¾a a Dl�níka, príp. osôb 
v právnom vz�ahu k Verite¾ovi alebo Dl�níkovi, ktorý vznikol v príèinnej súvislosti s uzatvorením 
Pôvodnej úverovej zmluvy.  

c) Poh¾adávka Verite¾a alebo jej èas�, ktorá vznikla èerpaním Kontokorentu na základe Pôvodnej 
úverovej zmluvy, bude Dl�níkom splatená tak, �e takto vzniknutá poh¾adávka Verite¾a alebo jej 
èas� zanikne zapoèítaním oproti poh¾adávke Dl�níka na poskytnutie Kontokorentu v zmysle tohto 
Dodatku v okamihu, keï Dl�níkovi zaène po splnení v�etkých podmienok, uvedených v Dodatku 
plynú� Obdobie nárokovate¾nosti pou�itia Úverového rámca. V prípade, ak zapoèítaním nebude 
splatená celá poh¾adávka Verite¾a z Pôvodnej úverovej zmluvy, splatí túto Dl�ník z vlastných 
peòa�ných prostriedkov. 
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Úplné znenie dodatku je nasledovné: 
 
Táto Zmluva o úvere è. 627/AUOC/06 je medzi Verite¾om a Dl�níkom uzavretá na základe �iadosti 
Dl�níka o poskytnutie Úverového rámca, prièom Dl�ník preukázal svoju spôsobilos� kona� a zaväzova� 
sa na základe výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Trenèín, vlo�ka è. 10410/R, 
odd. Sa. Zmluva o úvere je uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 s primeraným pou�itím §§ 
497a� 507, §§ 313-322 (banková záruka) zákona è. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení 
neskor�ích zmien.  
 

Zmluvou zmluvné strany rozumejú túto zmluvu o úvere, v ktorej jednak (i) sa Verite¾ zaväzuje Dl�níkovi 
poskytnú� záväznú èas� Úverového rámca, ako aj (ii) v ktorej Verite¾ dáva Dl�níkovi mo�nos� po�iada� 
o Pou�itie nezáväznej èasti Úverového rámca do vý�ky limitu, stanoveného v bode 1.2. ods. 1, èl. I. 
Zmluvy a v prípade akceptovania takejto �iadosti Verite¾om sa Verite¾ zaväzuje poskytnú� Dl�níkovi 
nezáväznú èas� Úverového rámca alebo jeho èas�; a ktorá spåòa podstatné znaky zmluvy o úvere 
v zmysle príslu�ných ustanovení Obchodného zákonníka, a v�etky alebo ktoráko¾vek príloha, dodatok, 
alebo novácia tejto zmluvy, alebo jej dodatku. 

 
 

I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Zmluvou Verite¾  

1.1. sa zaväzuje poskytnú� Dl�níkovi Úverový rámec vo vý�ke 700.000,- EUR (slovom: sedemstotisíc 
eur) � záväzná èas� Úverového rámca a  

1.2. poskytuje Dl�níkovi mo�nos� po�iada� o èerpanie Úverového rámca do sumy 750.000,� EUR 
(slovom: sedemstopä�desiattisíc eur) � nezáväzná èas� Úverového rámca. Uzavretím Zmluvy sa 
Verite¾ nezaväzuje poskytnú� Dl�níkovi finanèné prostriedky z nezáväznej èasti Úverového rámca 
v dohodnutej sume alebo do vý�ky dohodnutého limitu, ale dáva Dl�níkovi mo�nos� po�iada� 
v rozsahu dohodnutého limitu o poskytnutie mo�nosti èerpania. Verite¾ sa zaväzuje umo�ni� 
Dl�níkovi èerpanie nezáväznej èasti Úverového rámca alebo jeho èasti v prípade, ak Dl�ník 
doruèí Verite¾ovi riadne vyplnenú a oprávnenými osobami podpísanú �iados� o èerpanie 
nezáväznej èasti Úverového rámca a Verite¾ doruèí Dl�níkovi akcept tejto �iadosti, riadne 
podpísaný osobami oprávnenými za Verite¾a kona�. Doruèením Verite¾ovho akceptu �iadosti 
Dl�níka vznikne Verite¾ovi záväzok umo�ni� Dl�níkovi èerpanie nezáväznej èasti Úverového 
rámca do vý�ky, uvedenej v akcepte a za podmienky splnenia ostatných podmienok, uvedených 
v Zmluve. Verite¾ má bezpodmieneèné, nemenné a neodvolate¾né právo odmietnu� umo�nenie 
èerpania nezáväznej èasti Úverového rámca kedyko¾vek poèas platnosti Zmluvy bez oh¾adu na 
to, èi u� na základe Zmluvy k èerpaniu do�lo. Odmietnutie mo�nosti èerpania v jednotlivom 
prípade nemá vplyv na skôr akceptované �iadosti ani na mo�nos� po�iada� o ïal�ie èerpanie 
nezáväznej èasti Úverového rámca.  

 
2. Úverový rámec poskytuje Verite¾ Dl�níkovi vo vý�ke 

 
1.450.000,- EUR  
slovom: jedenmilión�tyristopä�desiattisíc eur 
 
ktorý mô�e Dl�ník Pou�i� v Hlavnej mene EUR alebo Ved¾aj�ích menách USD, CZK v nasledovných 
formách za podmienok, obmedzení a iných dojednaní uvedených v Zmluve: 

 ako Kontokorent v mene EUR do vý�ky nepou�itej sumy Úverového rámca, maximálne 
v�ak do vý�ky 700.000,- EUR 

 ako Záruèný rámec v menách EUR a USD do vý�ky nepou�itej sumy Úverového rámca, 
maximálne v�ak do vý�ky 300.000, - EUR 
prièom suma Kontokorentu a Záruèného rámca  spolu nemô�e presiahnu� sumu 700.000,- 
EUR (slovom: sedemstotisíc eur) v ka�dom momente èerpania 

 
 ako nezáväzný Úverový rámec v sume 750.000,- EUR (slovom:sedemstopä�desiattisíc 

eur), (ïalej len �Nezáväzný rámec�), ktorý mô�e pou�i�: 
 ako Termínovaný úver/Termínované úvery v menách EUR, USD, a CZK do vý�ky  

750.000,- EUR   
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              prièom celková vý�ka èerpanej záväznej a nezáväznej èasti Úverového rámca nemô�e presiahnu� 
sumu 1.450.000,- EUR v ka�dom momente èerpania.   

 
3. Dl�ník sa zaväzuje peòa�né prostriedky z Úverového rámca Pou�i� v dohodnutej forme, na 

dohodnutý úèel a Úverovú poh¾adávku zaplati� Verite¾ovi v lehote dohodnutej v Zmluve o úvere, 
prípadne uvedenej vo Verite¾ovom oznámení (èl. IX bod 4 písm. a Úverových podmienok) . 

 
4. Obdobie nárokovate¾nosti pou�itia Úverového rámca  

4.1.Obdobie nárokovate¾nosti pou�itia Úverového rámca zaèína plynú� dòom, keï Dl�ník splní 
podmienky, uvedené v Úverových podmienkach a vo VOP a v bode 4.2. tohto èlánku. 

  
 4.2.Predpokladom zaèatia plynutia Obdobia nárokovate¾nosti pou�itia Úverového rámca je splnenie 

nasledovných odkladacích podmienok: 
 

 
   A) pre záväznú èas� Úverového rámca: 

 Úverová zmluva ako aj zmluvy vzniknuté na jej základe, ktoré bolo treba v zmysle 
Úverovej zmluvy uzavrie� pred èerpaním Úveru sú v zmysle slovenského práva platné 
a úèinné 

 predlo�enie i) písomného potvrdenia Centrálneho registra zmlúv vedenom Úradom vlády 
SR o zverejnení Úverovej zmluvy a zabezpeèovacích zmlúv pod¾a bodu 5. v èl. VI. tejto 
zmluvy s ich prílohami a súèas�ami v prípade, ak Dl�ník zverejòuje zmluvu v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR pod¾a osobitného predpisu, alebo ii) 
predlo�enie písomného vyhlásenia Dl�níka o zverejnení Úverovej zmluvy 
a zabezpeèovacích zmlúv pod¾a bodu 5. v èl. VI. tejto zmluvy s ich prílohami a súèas�ami 
na webovom sídle Dl�níka, alebo v Obchodnom vestníku, a notárskej zápisnice 
o osvedèení právnej skutoènosti � zverejnenie Úverovej zmluvy a zabezpeèovacích 
zmlúv pod¾a bodu 5. v èl. VI. tejto zmluvy s ich prílohami a súèas�ami na webovom sídle 
Dl�níka, alebo v Obchodnom vestníku, s obsahom akceptovate¾ným Verite¾om 

 Dl�ník/zálo�ca uzatvorí s Verite¾om Zmluvu o zriadení zálo�ného práva k predmetu 
zabezpeèenia v jeho vlastníctve ( poh¾adávky Dl�níka z obchodného styku) a predlo�í 
Verite¾ovi výpis z príslu�ného registra zálo�ných práv potvrdzujúci vznik zálo�ného práva 
k predmetu zabezpeèenia v prospech Verite¾a v prvom rade 
 

B) pre nezáväznú èas� Úverového rámca: 
 splnenie odkladacích podmienok uvedených v bode 4.2.A) tohto èlánku 
 predlo�enie �iadosti o èerpanie Termínovaného úveru  

 
        4.3.Obdobie nárokovate¾nosti pou�itia Úverového rámca konèí: 

   A) pre záväznú èas� Úverového rámca 
 pre Kontokorent v deò, ktorý predchádza Dòu jeho splatnosti  
 pre Záruèný rámec pre Záruèný rámec v deò, ktorý predchádza dòu splatnosti Úverového 

rámca vo forme Záruèného rámca, prièom èerpanie Úverového rámca sa uskutoèní 
vystavením bankovej záruky s platnos�ou min.o 5 Obchodných  dní  krat�ou ako je deò 
splatnosti Záruèného rámca 

 
               B) pre nezáväznú èas� Úverového rámca 

 pre Termínované úvery dòa 27.02.2012 
 

 
 

 
II. 

SPÔSOB POU�ITIA ÚVEROVÉHO RÁMCA 
 
1. Pre úèely Pou�itia/splácania Úverového rámca má Dl�ník u Verite¾a zriadený Be�ný úèet èíslo: 

272918747/0900 v mene EUR, èíslo: 272918878/0900 v mene USD a èíslo 272918800/0900 v mene 
CZK. 
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2. Dl�ník mô�e Pou�i� Úverový rámec vo forme: 

2.1.  Kontokorentu 
Pou�itie Úverového rámca vo forme Kontokorentu na prevádzkové úèely sa uskutoèní 
uhrádzaním platobných príkazov predkladaných Dl�níkom poboèke Verite¾a z Be�ného úètu, 
alebo výplatou v hotovosti na �archu Be�ného úètu do vý�ky èasti Úverového rámca, 
rezervovanej pre Kontokorent, a to do predchádzajúceho dòa pred Dòom splatnosti 
Kontokorentu. Opätovné Pou�itie u� splatených èiastok Kontokorentu je mo�né. 

 
Kontokorent je Dl�ník oprávnený Pou�i� a povinný splati� v lehote, urèenej v èl. IV. bod 2. 
Zmluvy. Verite¾ má právo najmenej 14 dní pred uplynutím lehoty splatnosti navrhnú� Dl�níkovi 
revolvovanie práva Pou�i� Úverový rámec vo forme Kontokorentu a povinnos� splácania na 
ïal�í rok za tých istých podmienok alebo za zmenených podmienok, dohodnutých medzi 
Verite¾om a Dl�níkom, najneskôr v�ak do Dòa koneènej splatnosti Úverového rámca. 
Podmienky takto revolvovaného Pou�itia Úverového rámca vo forme Kontokorentu dohodnú 
zmluvné strany v dodatku, ktorý bude tvori� neoddelite¾nú súèas� Zmluvy. Prvým dòom 
Obdobia nárokovate¾nosti vo forme takto revolvovaného Kontokorentu je Deò splatnosti 
pôvodného Kontokorentu. Dl�ník splatí pôvodný Kontokorent v Deò jeho pôvodnej splatnosti 
Pou�itím Úverového rámca vo forme nového revolvovaného Kontokorentu.  

 
2.2.   Termínovaného úveru na prevádzkové úèely 

Dl�ník je oprávnený Pou�i� a povinný splati� Termínovaný úver v lehote, urèenej  v èl. IV. bod 
3. Zmluvy o úvere. Verite¾ má právo najmenej 14 dní pred uplynutím lehoty splatnosti navrhnú� 
Dl�níkovi revolvovanie práva Pou�i� Úverový rámec vo forme Termínovaného úveru 
a povinnos� splácania na ïal�í rok za tých istých podmienok, alebo zmenených podmienok, 
dohodnutých medzi Verite¾om a Dl�níkom, najneskôr v�ak do Dòa splatnosti Úverového rámca. 
Podmienky takto revolvovaného Pou�itia Úverového rámca vo forme Termínovaného úveru 
dohodnú zmluvné strany v dodatku, ktorý bude tvori� neoddelite¾nú súèas� Zmluvy o úvere. 
Prvým dòom Obdobia nárokovate¾nosti revolvovaného pou�itia Úverového rámca vo forme 
Termínovaného úveru je Deò splatnosti pôvodného Pou�itia Úverového rámca vo forme 
Termínovaného úveru. Dl�ník mô�e splati� pôvodný Termínovaný úver v Deò jeho splatnosti 
Pou�itím Úverového rámca vo forme nového revolvovaného Termínovaného úveru.  

  
2.3.   Záruèného rámca  

na úèely krytia záväzkov súvisiacich s uzatvorenými kontraktmi s obchodnými partnermi 
Dl�níka a na úèely pokrytia colného dlhu. 
V prípade, ak je mo�né krátkodobé Pou�itie Úverového rámca vo forme Záruèného rámca, je 
Dl�ník oprávnený Pou�i� a povinný splati� ho v lehote, urèenej v èl. IV. bod  4. Zmluvy o úvere.  

 
2.4.  Nezáväzná èas� Úverového rámca 

          Pou�itie Nezáväznej èasti Úverového rámca podlieha predchádzajúcemu schváleniu 
príslu�ného kompetenèného stupòa Verite¾a so súèasným stanovením zmluvných podmienok 
jeho Pou�itia. Verite¾ sa zaväzuje poskytnú� Dl�níkovi Nezáväznú èas� Úverového rámca, ak 
mu doruèí riadnu �iados� o pou�itie Nezáväzného Úverového rámca a Verite¾ doruèí Dl�níkovi 
svoj akcept tejto �iadosti, a to o.i. za predpokladu splnenia odkladacích podmienok v zmysle 
bodu 4.2. B) èlánku l. tejto Zmluvy o úvere. Na Pou�itie Nezáväznej èasti Úverového rámca 
Dl�ník nemá zmluvný nárok.  
V prípade, ak Verite¾ nebude akceptova� �iados� Dl�níka o Pou�itie Nezáväznej èasti 
Úverového rámca, oznámi túto skutoènos� Dl�níkovi písomne. 

 
 
 
 

III. 
ÚROKOVÉ PODMIENKY 

 
1. Vý�ka Úrokovej sadzby, ktorú tvorí súèet referenènej sadzby a mar�e, je: 

 
1.1. Pre Kontokorent (Administrovaná): 

 Referenèná sadzba BASE RATE KTK/CORP (EUR)  
 Mar�a vo vý�ke 3,20 % p. a. 
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1.2. Pre Termínovaný úver (Premenná): 

 Referenèná sadzba: 1-, 3,- 6-, 9-, 12- mesaèný EURIBOR, resp. LIBOR USD, 
resp. PRIBOR 

 Mar�a vo vý�ke 3,00 % p. a. 
Ak po�iada Dl�ník o èerpanie Termínovaného úveru na obdobie, zhodné s obdobím fixovania 
príslu�nej Referenènej sadzby, Verite¾ urèí Referenènú sadzbu fixovanú na obdobie, zhodné 
s obdobím, na ktoré bude poskytnutý Termínovaný úver. Ak po�iada Dl�ník o èerpanie 
Termínovaného úveru na obdobie, ktoré nebude zhodné s obdobím fixovania príslu�nej 
Referenènej sadzby, tak Verite¾ z dvoch Referenèných sadzieb fixovaných na obdobia 
najbli��ie obdobiu na ktoré bude poskytnutý Termínovaný úver vyberie vy��iu. 

 
1.3. Pre Záruèný rámec - v prípade plnenia z bankovej záruky (Premenná):  

  Referenèná sadzba: 1- mesaèný EURIBOR, resp. LIBOR USD 
  Mar�a vo vý�ke 3,00 % p. a. 

 
2. Då�ka Úrokového obdobia:   

2.1.  Pre Kontokorent: 1-mesaèné, zaèína prvým dòom v mesiaci s výnimkou prvého Úrokového 
obdobia, ktoré zaèína dòom prvého èerpania a konèí posledným dòom v mesiaci. 

 2.2.  Pre Termínovaný úver: zaèína dòom èerpania a konèí dòom splatnosti jednotlivého èerpania 
Termínovaného úveru.  

2.3.  Pre Záruèný rámec (v prípade plnenia z bankovej záruky): 1-mesaèné, zaèína prvým dòom v 
mesiaci (s výnimkou prvého Úrokového obdobia, ktoré zaèína dòom prvého èerpania) a konèí 
posledným dòom v mesiaci (s výnimkou posledného Úrokového obdobia, ktoré konèí Dòom 
splatnosti Úverového rámca). 

 
3. Då�ka Obdobia úrokovej sadzby: 

3.1. Pre Kontokorent:  
- zhodná s obdobím, na ktoré je Verite¾om vyhlásená BASE RATE KTK/CORP � zaèína plynú� 

v deò, v ktorý verite¾ vyhlási novú BASE RATE KTK/CORP, skonèí v deò, predchádzajúci 
dòu, v ktorý Verite¾ vyhlási novú BASE RATE KTK/CORP. 

3.2. Pre Termínovaný úver: je zhodná s Úrokovým obdobím. 
3.3. Pre Záruèný rámec (v prípade plnenia z bankovej záruky): 1 mesiac 

- Obdobie úrokovej sadzby zaèína prvým dòom v mesiaci a konèí uplynutím príslu�ného poètu 
(1, 3, 6, 9 alebo 12 - v závislosti od zvolenej Referenènej sadzby) po sebe idúcich 
kalendárnych mesiacov s výnimkou posledného Obdobia úrokovej sadzby, ktoré konèí Dòom 
splatnosti Úverového rámca.   

- Prvé Obdobie úrokovej sadzby zaèína dòom prvého èerpania a konèí uplynutím príslu�ného 
poètu (1, 3, 6, 9 alebo 12 - v závislosti od zvolenej Referenènej sadzby) po sebe idúcich 
kalendárnych mesiacov prièom sa do uvedeného poètu mesiacov zapoèítava aj mesiac, v 
ktorom bol deò prvého èerpania.  

 
4. Úroky z ome�kania 

10,00 % p.a. nad Úrokovú sadzbu stanovenú v èl. III. bod 1 Zmluvy o úvere.  
 

5. Vý�ku Úrokovej sadzby nebude Verite¾ písomne oznamova�. Vý�ku úrokov vypoèíta Verite¾ 
z èerpaných a nesplatených  peòa�ných prostriedkov. 

 
 

IV. 
SPLÁCANIE ÚVEROVÉHO RÁMCA 

 
1. Deò splatnosti Úverového rámca  

Úverová poh¾adávka je splatná v dobách, uvedených v jednotlivých formách Pou�itia Úverového 
rámca, najneskôr v�ak v Deò splatnosti Úverového rámca, t.j. 30.10.2012.  

 
2. Splatnos� Úverového rámca Pou�itého vo forme Kontokorentu  

Dl�ník sa zaväzuje èerpané peòa�né prostriedky vo forme Kontokorentu spláca� priebe�ne z platieb 
do�lých v prospech Be�ného úètu, najneskôr v�ak do Dòa splatnosti Kontokorentu, t.j. do 28.02.2012.  
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3. Splácanie Úverového rámca Pou�itého vo forme Termínovaného úveru 
Dl�ník sa zaväzuje spláca� peòa�né prostriedky Pou�ité vo forme Terminovaného úveru v deò 
splatnosti jednotlivých èerpaní (napr. 1, 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov), a to spolu s úrokom. Deò 
splatnosti jednotlivých èerpaní nesmie by� neskor�í ako 28.02.2012. V prípade, ak by deò splatnosti 
jednotlivých èerpaní mal presahova� Deò splatnosti Úverového rámca, pova�uje sa Deò splatnosti 
Úverového rámca za deò splatnosti èerpaní.  

 
4. Splácanie Úverového rámca èerpaného vo forme Záruèného rámca 

Dl�ník sa zaväzuje splati� peòa�né prostriedky èerpané vo forme Záruèného rámca jednou splátkou 
do 3 mesiacov odo dòa èerpania Záruèného rámca, najneskôr v�ak do 30.10.2012. V prípade, ak by 
deò splatnosti jednotlivých èerpaní mal presahova� Deò splatnosti Úverového rámca, pova�uje sa 
Deò splatnosti Úverového rámca za deò splatnosti èerpaní.  

 
5. Dl�ník a Verite¾ sa dohodli, �e mimoriadna alebo predèasná splátka nebude mo�ná.  
 
 

V. 
POPLATKY A NÁKLADY   

 
1. Spracovate¾ský poplatok:  0,5 % zo schváleného objemu Úverového rámca, t.j.7.250,- EUR. 
 
2. Záväzková provízia: 0,5 % p.a. z neèerpanej èasti Kontokorentu. 
 
3. Poplatok za vystavenie Záruky: 3,00 % p.a. zo Záruènej sumy, úètovaný za ka�dých zaèatých 90 dní 

následne. 
 
4. Poplatok za vypracovanie textu bankovej záruky: 165,97 EUR. 
 
5. Verite¾ bude Dl�níkovi úètova� ïal�ie Poplatky v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad SLSP 

súvisiace so Zmluvou o úvere. 
 

 
VI. 

ZABEZPEÈENIE 
 

1. Zálo�né právo k nehnute¾nostiam 
1.1. Vznik zálo�ného práva (t.j. jeho vklad do katastra nehnute¾ností) k nehnute¾nostiam bli��ie 

�pecifikovaným v zmluve o zriadení zálo�ného práva k nehnute¾nostiam v prospech Verite¾a 
vrátane záväzku zálo�cu neza�a�i� a nescudzi� predmetné nehnute¾nosti bez 
predchádzajúceho súhlasu Verite¾a, ktoré sú vo výluènom vlastníctve Dl�níka ako zálo�cu, 
zapísaným na liste vlastníctva èíslo 4377, vedenom Správou katastra Trenèín, obec 
TRENÈÍN, pre katastrálne územie TRENÈIANSKE BISKUPICE, v zmysle Zmluvy o zriadení 
zálo�ného práva k nehnute¾nostiam  a Mandátnej zmluvy è. 627/AUOC/06-ZZ/1 zo dòa 
03.11.2006 (vklad zálo�ného práva povolený pod è. V 4629/06). 

1.2. Vznik zálo�ného práva (t.j. jeho vklad do katastra nehnute¾ností) k nehnute¾nostiam bli��ie 
�pecifikovaným v zmluve o zriadení zálo�ného práva k nehnute¾nostiam v prospech Verite¾a 
vrátane záväzku zálo�cu neza�a�i� a nescudzi� predmetné nehnute¾nosti bez 
predchádzajúceho súhlasu Verite¾a, ktoré sú vo výluènom vlastníctve Dl�níka ako zálo�cu, 
zapísaným na liste vlastníctva èíslo 4377, vedenom Správou katastra Trenèín, obec 
TRENÈÍN, pre katastrálne územie TRENÈIANSKE BISKUPICE, v zmysle Zmluvy o zriadení 
zálo�ného práva k nehnute¾nostiam  a Mandátnej zmluvy è. 627/AUOC/06-ZZ/2 zo dòa 
31.05.2007 (vklad zálo�ného práva povolený pod è. V 2369/07). 

1.3. Vznik zálo�ného práva (t.j. jeho vklad do katastra nehnute¾ností) k nehnute¾nostiam bli��ie 
�pecifikovaným v zmluve o zriadení zálo�ného práva k nehnute¾nostiam v prospech Verite¾a 
vrátane záväzku zálo�cu neza�a�i� a nescudzi� predmetné nehnute¾nosti bez 
predchádzajúceho súhlasu Verite¾a, ktoré sú vo výluènom vlastníctve Dl�níka ako zálo�cu, 
zapísaným na liste vlastníctva èíslo 4377, vedenom Správou katastra Trenèín, obec 
TRENÈÍN, pre katastrálne územie TRENÈIANSKE BISKUPICE, v zmysle Zmluvy o zriadení 
zálo�ného práva k nehnute¾nostiam  a Mandátnej zmluvy è. 627/AUOC/06-ZZ/3 uzatvorenej 
v zmysle èl.VII., bod.1.6. Úverovej zmluvy. 
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2.   Oznámenie zálo�ného práva pois�ovni 
Oznámenie o vzniku zálo�ného práva k zálohu pois�ovni v zmysle ust. § 151 mc Obè. zák. Zálo�ca 
zabezpeèí oznámenie pois�ovni. Zálo�ca týmto priznáva právo resp. zabezpeèí priznanie práva 
Verite¾ovi, �e v prípade vzniku poistných udalostí na zálohu bude Verite¾ovi vyplatená poistná suma, 
a to najviac do vý�ky Úverovej poh¾adávky. Oznámenie musí by� písomne potvrdené príslu�nou 
pois�ovòou. V prípade, �e Verite¾ zaplatí splatné poistné, k èomu je oprávnený, nie v�ak povinný, 
uhradí zálo�ca na prvú výzvu Verite¾a takéto náklady Verite¾a, ktoré sa stávajú splatnými okamihom 
odoslania ich úhrady pois�ovni.   
 

3.   Vinkulácia poistného plnenia 
Vinkulácia poistného plnenia z poistenia majetku Dl�níka alebo tretej osoby v prospech Verite¾a, ktorú 
Verite¾ mô�e pou�i� na splatenie Úverovej poh¾adávky. Vinkuláciu zabezpeèí Dl�ník, alebo tretia 
osoba oprávnená na poistné plnenie. Dl�ník alebo tretia osoba priznáva právo alebo zabezpeèí 
priznanie práva na poistné plnenie v prospech Verite¾a a to tak, �e v prípade vzniku poistnej udalosti 
bude poistné plnenie vyplatené Verite¾ovi a to najviac do vý�ky Úverovej poh¾adávky. Vinkulácia musí 
by� príslu�nou pois�ovòou písomne potvrdená.   

 
4.   Krycia zmenka 

Vystavenie vlastnej blankozmenky Dl�níkom na rad Verite¾a s dolo�kou �bez protestu� a jej 
odovzdanie Verite¾ovi spolu s podpísanou zmluvou o vyplòovacom práve zmenkovom zo dòa 
03.11.2006.  

 
5.   Zálo�né právo k poh¾adávke 

Vznik zálo�ného práva k poh¾adávke zálo�cu dohodnutej v zmluve o zriadení zálo�ného práva, 
podpisom osobitnej zmluvy medzi Verite¾om a zálo�com a registráciou v Notárskom centrálnom 
registri zálo�ných práv ( Zmluva o zriadení zálo�ného práva a Mandátna zmluva è. 627/AUOC/06-
ZZ/4 zo dòa 04.03.2011 ). 

 
 

VII. 
�PECIFICKÉ PODMIENKY 

 
1. Dl�ník bude poèas celého trvania právneho vz�ahu, zalo�eného Zmluvou o úvere plni� nasledovné 
�pecifické podmienky: 
1.1.   Dl�ník sa zaväzuje poèas trvania právneho vz�ahu zalo�eného Úverovou zmluvou 

uskutoèòova� svoj platobný styk (kreditné platby na úète Dl�níka bez platieb prijatých z iných 
úètov Dl�níka vedených Verite¾om) prostredníctvom svojich úètov, zriadených u Verite¾a vo 
vý�ke predstavujúcej minimálne 80 % roèného obratu1 Dl�níka. V prípade nedodr�ania tejto 
podmienky je Verite¾ oprávnený zvý�i� mar�u uvedenú v èl. III. ods. 1. tejto Zmluvy  o 1 % p.a. 
 

1.2.   Dl�ník sa zaväzuje predklada� Verite¾ovi v �tvr�roènej periodicite do 30 dní po ukonèení 
príslu�ného kalendárneho �tvr�roka úètovné výkazy (Súvaha a Výkaz ziskov a strát 
v �tandardizovanej forme). 
 

1.3.   Dl�ník sa zaväzuje predklada� Verite¾ovi mesaène do 25. dòa nasledujúceho mesiaca stav 
a èasovú �truktúru poh¾adávok a záväzkov z obchodného styku. 
  

1.4.   Dl�ník bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verite¾a neprijme a neposkytne úver, pô�ièku 
alebo inak doèasne poskytnuté peòa�né prostriedky, nebude poskytova� ruèenia za tretie 
osoby, nebude poskytova� ani prijíma� leasing (uvedená podmienka sa vz�ahuje aj na 
navy�ovanie existujúcich záväzkov a poh¾adávok)  . 
 

1.5.   Dl�ník sa zaväzuje zabezpeèi� / vyvinú� maximálne mo�né úsilie, aby poèas trvania právneho 
vz�ahu zalo�eného Úverovou zmluvou sa akéko¾vek zmeny vo vlastníckej �truktúre Dl�níka 
uskutoènili len po predchádzajúcom písomnom súhlase Verite¾a. V prípade poru�enia tejto 
podmienky sa Úverová poh¾adávka stáva okam�ite splatnou. 
 

                                                           
1 obrat = V r. 01 + V r. 05 

  poznámka: V = Výkaz ziskov a strát Dl�níka (polo�ky prislúchajúce be�nému obdobiu); r. = riadok 
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     1.6. Dl�ník/zálo�ca do 30.04.2011 uzatvorí s Verite¾om Zmluvu o zriadení zálo�ného práva 
k predmetu zabezpeèenia v jeho vlastníctve (nehnute¾nosti v katastrálnom území Trenèianske 
Biskupice evidované na LV è. 4377 � pozemky: parc. è. 402/23, parc. è. 402/29, parc. è. 402/31, 
parc. è. 402/37, parc. è. 402/55, parc. è. 952/18, parc. è. 952/21, parc. è. 952/27 a stavby: s.è. 
2955, s.è. 2974, s.è. 2977, s.è. 2981, s.è. 3014, s.è. 3017) a predlo�í Verite¾ovi výpis 
z príslu�ného registra zálo�ných práv potvrdzujúci vznik zálo�ného práva k predmetu 
zabezpeèenia v prospech Verite¾a v prvom rade. 

 
  1.7. Dl�ník/zálo�ca do 30.04.2011 predlo�í Verite¾ovi oznámenie o vzniku zálo�ného práva na  

nehnute¾nosti v katastrálnom území Trenèianske Biskupice evidované na LV è. 4377 � 
pozemky: parc. è. 402/23, parc. è. 402/29, parc. è. 402/31, parc. è. 402/37, parc. è. 402/55, 
parc. è. 952/18, parc. è. 952/21, parc. è. 952/27 a stavby: s.è. 2955, s.è. 2974, s.è. 2977, s.è. 
s.è. 2981, s.è. 3014, s.è. 3017), potvrdené príslu�nou pois�ovòou ako aj potvrdenie pois�ovne 
o vykonaní vinkulácie poistného plnenia z poistnej udalosti v prospech Verite¾a. 

 
2.  Dl�ník bude plni� nasledovné finanèné kovenanty (vyhodnocované pravidelne roène, na základe 

Dl�níkom predlo�ených daòových finanèných výkazov k 31.12. daného roka): 
     - podiel vlastného imania na bilanènej sume2 > 65 % 

- krytie dlhovej slu�by3 > 135% 
 
Neplnenie týchto podmienok je Prípadom poru�enia pod¾a èl. IX. Úverových podmienok. 

 
 

VIII. 
KORE�PONDENCIA 

 
1. V�etka kore�pondencia vedená v súvislosti so Zmluvou o úvere sa musí uskutoèòova� formou 

doporuèených listov, faxov alebo ïalekopisov, prièom bude adresovaná nasledovne: 
 

 KORE�PONDENCIA ADRESOVANÁ DL�NÍKOVI 
 

Obchodné meno: Letecké opravovne Trenèín, a.s. 
Sídlo:    Legionárska 160, 911 04  Trenèín 
Kontaktná osoba: Ing. Tomá� Rolník  

ekonomický riadite¾  
Telefón:  032/6565 400,  0911450815 
Fax:   032/6581 810 
e mail:   rolnik@lotn.sk 
 

 KORE�PONDENCIA ADRESOVANÁ VERITE¼OVI 
 

Obchodné meno: Slovenská sporite¾òa, a.s. 
Sídlo:   Tomá�ikova 48, 832 37 Bratislava 
                                      Regionálne firemné centrum Trenèín 
                                      Nám. Sv. Anny 3148, 911 79 Trenèín 
Kontaktná osoba: Ing. Marián P�eja 
Telefón:  032/7405 322  
Fax:   035/7405 309   
e mail:   pseja.marian@slsp.sk  

 
 
 
 
 

 
                                                           
2 podiel vlastného imania na bilanènej sume = (S r. 067 � S r. 003 � S r. 051 + zostatok dlhu 

podriadeného úverovému záväzku Dl�níka voèi SLSP) / S r. 066 
3 krytie dlhovej slu�by =  (V r.11 � V r.12  � V r.17) / (V r.39 + vý�ka splátok dlhodobých bankových úverov 

a dlhodobých záväzkov be�ného roku) 

mailto:rolnik@lotn.sk
mailto:pseja.marian@slsp.sk
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IX. 
PRÁVO A SÚDNA PRÍSLU�NOS� 

 
1. Zmluvné strany sa v zmysle §§ 3 a 4 ods.1 zákona è. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení 

neskor�ích právnych predpisov dohodli, �e v�etky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré vzniknú 
v zmluvnom vz�ahu zalo�enom medzi zmluvnými stranami touto Zmluvou o úvere, ako aj v�etkými 
zmluvami s òou súvisiacimi (napr. zmluvami, tvoriacimi Zabezpeèenie), vrátane sporov o ich platnos�, 
výklad alebo zru�enie, s výnimkou tých sporov, ktoré pod¾a osobitného zákona nie je mo�né 
rozhodova� v rozhodcovskom konaní, bude prejednáva� a rozhodova� Rozhodcovský súd . 
 
Súhlas Dl�níka s Rozhodcovským súdom:    áno ..... nie:...... (nehodiace sa pre�krtnú�) 

 
2. Dl�ník podpisom tejto Zmluvy o úvere vyhlasuje a potvrdzuje, �e v súlade s § 93b zákona è. 

483/2001 Z.z. o bankách v znení neskor�ích právnych predpisov mu bol v zmysle bodu 1 tohto 
èlánku zo strany Verite¾a ponúknutý neodvolate¾ný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy v súlade 
a za podmienok uvedených v § 4 ods. 1 a 2 zákona è. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní 
v znení neskor�ích právnych predpisov o tom, �e ich prípadné vzájomné spory z obchodov pod¾a § 5 
písm. i) zákona è. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskor�ích právnych predpisov budú rozhodnuté 
v rozhodcovskom konaní Rozhodcovským súdom a Dl�ník túto mo�nos� výslovne odmietol, ako je 
uvedené vy��ie. Preto pre prípadné spory z právneho vz�ahu zalo�eného touto Zmluvou o úvere  
a zmluvami s òou súvisiacimi alebo z právnych vz�ahov z nich vyplývajúcich sa zmluvné strany 
dohodli na miestne a vecne príslu�nom súde. Ustanovenia tohto bodu sa pou�ijú len v prípade, ak 
Dl�ník nesúhlasí s rozhodovaním sporov Rozhodcovským súdom pod¾a bodu 1. tohto èlánku.  

 
 

X. 
Závereèné ustanovenia 

 
1. Dl�ník vyhlasuje, �e sa oboznámil so súèas�ami Zmluvy o úvere, ktorými sú ÚP, OPZ, VOP, 

Sadzobník a podmienky urèené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt v zmysle Zmluvy 
poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodr�iava�. Dl�ník ïalej vyhlasuje, �e bol Verite¾om 
informovaný o skutoènostiach pod¾a § 37 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov. 

 
2. Neoddelite¾nú súèas� tejto Zmluvy o úvere tvoria Úverové podmienky pre poskytovanie úverov SME 

a corporate klientom právnickým osobám a fyzickým osobám � podnikate¾om vydané Verite¾om 
s úèinnos�ou od 2.7.2007(ïalej len �ÚP�), Obchodné podmienky pre záruky vydané Verite¾om 
s úèinnos�ou od 1.2.2007(ïalej len �OPZ�) a V�eobecné obchodné podmienky vydané Verite¾om 
s úèinnos�ou od 1.8.2002 (ïalej  len �VOP�). 

 
3. Táto Zmluva o úvere sa uzatvára na dobu do vysporiadania v�etkých záväzkov z nej vyplývajúcich. 
 
 

II. 
Závereèné ustanovenia Dodatku 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, �e ostatné, doteraz dohodnuté ustanovenia Pôvodnej úverovej zmluvy  
nie sú týmto Dodatkom dotknuté a platia naïalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu. 

 
2. Dodatok nadobúda platnos� dòom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a úèinnos� v nasledujúci 

deò po dni doruèenia písomného vyhlásenia Dl�níka Verite¾ovi o zverejnení tohto Dodatku  v platnom 
znení a s jeho prílohami a súèas�ami na webovom sídle Dl�níka, alebo v Obchodnom vestníku, alebo 
písomného potvrdenia Centrálneho registra zmlúv o zverejnení Dodatku s jeho prílohami a 
súèas�ami, ak Dl�ník zverejòuje zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
pod¾a osobitného predpisu, v zmysle § 47a Obèianskeho zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, �e 
Dl�ník zverejní Dodatok a v�etky jeho prílohy a súèasti a doruèí Verite¾ovi písomné 
vyhlásenie/potvrdenie o zverejnení Dodatku v lehote 15 dní odo dòa podpisu Dodatku zmluvnými 
stranami, a to tomu Obchodnému miestu Verite¾a, ktoré mu poskytlo Bankový produkt alebo slu�bu 
na základe Dodatku. V prípade, ak Dl�ník nedoruèí písomné vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej 
vety, alebo ak Dodatok nezverejní, Dodatok  nenadobudne úèinnos� a zmluvné strany nie sú 
Dodatkom viazané. V prípade, ak Dl�ník nezverejní Dodatok v lehote troch mesiacov odo dòa 
platnosti Dodatku platí, �e Dodatok sa zru�uje od poèiatku. 
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3. Zmluvné strany prehlasujú, �e si tento Dodatok riadne preèítali, porozumeli jeho obsahu, �e ho 

neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni, na znak èoho ho podpisujú. 
 

4.  Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdr�í Verite¾ a jeden Dl�ník. 
 
 
 
Za Verite¾a                                                                          Za Dl�níka: 
V Trenèíne, dòa 04.03.2011                                               V Trenèíne, dòa 04.03.2011                                               
 
Slovenská sporite¾òa, a.s.                                               Letecké opravovne Trenèín, a.s. 
 
 
.......................................................                ...................................................... 
Ján Kaèur                                                                    JUDr. Martin Du�aniè 
Senior Business Manager                                                  predseda predstavenstva    
   
                                                                           
........................................................                             
Ing. Pavol Chochlík                                                              
Senior Business Manager  
 
 
 
Toto�nos� osôb podpisujúcich za Dl�níka overil: 
 V Trenèíne, dòa 04.03.2011                                                     
    
    
.......................................................................... 
Ing. Marián P�eja                             
Business Manager   
    


