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Príloha 

 

Odkladacie podmienky 

 

1. Dlžník 
 

 Písomné potvrdenie vystavené a podpísané hlavným kontrolórom Dlžníka podľa ustanovenia § 17 ods. 

9 zákona č. 583/2004 Z.z., ktoré potvrdzuje dodržanie všetkých podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania Dlžníkom. 

 

 Písomné potvrdenie Dlžníka alebo Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tejto zmluvy o úvere 

v súlade so zákonom číslo 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo forme a s obsahom 

akceptovateľnými pre Veriteľa. 

 
 Originál zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam z účtu uzavretej medzi Veriteľom a 

Dlžníkom, riadne podpísanej jej zmluvnými stranami, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre 

Veriteľa, ako aj písomné potvrdenie Dlžníka alebo Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tejto 

zmluvy v súlade so zákonom číslo 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo forme a s obsahom 

akceptovateľnými pre Veriteľa, a to ohľadom pohľadávok z nasledovného účtu Dlžníka: Osobitný 

bežný účet č. : 2784244853/0200.  

 

 Výpis z centrálneho notárskeho registra záložných práv preukazujúci registráciu záložného práva k 

pohľadávkam podľa predchádzajúceho bodu, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa. 

 

Originál dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a Veriteľom, riadne 

podpísanej jej zmluvnými stranami, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa, ako aj 

písomné potvrdenie Dlžníka alebo Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tejto dohody 

v súlade so zákonom číslo 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo forme a s obsahom 

akceptovateľnými pre Veriteľa.  

 

 Vlastná blankozmenka vystavená Dlžníkom v súlade s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke 

podľa predchádzajúceho bodu, vo forme, počte a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa. 

 

2. Ďalšie odkladacie podmienky 
 

 Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo rozhodnuté o prijatí úveru podľa tejto 

zmluvy o úvere, najmä pokiaľ ide o výšku a účel úveru a na ktorom bolo rozhodnuté o poskytnutí 

zabezpečenia úveru konkrétnym spôsobom, vystavením vlastnej blankozmenky Dlžníka a podpísaním 

dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a Veriteľom a zriadenia 

záložného práva k pohľadávkam z účtu, ako je uvedené v tejto prílohe Odkladacie podmienky v bode... 

vyššie, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa. 

 

 Osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení do funkcie starostu obce. 

 

 Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva o zložení sľubu starostu. 

 

 Zmluva o bežnom účte, číslo účtu 2784244853/0200, (ďalej len Osobitný bežný účet) uzatvorená 

medzi Dlžníkom ako majiteľom účtu a Veriteľom, ktorou bude majiteľovi účtu obmedzené 

disponovanie s peňažnými prostriedkami na účte, (obmedzené disponovanie znamená, disponovanie s 

peňažnými prostriedkami len spolu so zamestnancom Veriteľa). 

 

 Rozpočet týkajúci sa Projektu, ako aj dokument preukazujúci, že obecné zastupiteľstvo tento rozpočet 

schválilo, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa. 

 

 Zmluvy o poskytnutí NFP a Partnerská zmluva s maďarskou stranou s uvedeným číslom osobitného 

bežného účtu vedeného u Veriteľa, vo forme a s obsahom akceptovateľným pre Veriteľa. 

 

 Zmluvy o dielo uzatvorené s dodávateľom stavebných prác, vo forme a s obsahom akceptovateľnými 

pre Veriteľa. 
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 Právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, ktorá je súčasťou realizácie Projektu, vydané pre Dlžníka 

ako stavebníka. 

 

 Dôkaz o tom, že Dlžník investoval do Projektu aspoň 5 % z celkových predpokladaných projektových 

nákladov Projektu z vlastných zdrojov. 

 


