
Úverová zmluva č. 234/01s 
 
 
 
VÚB      IČO: 123 678 
Hlavná 5     DIČ: 126 654/666  
605 55 Bratislava-mesto 
 
Zastúpená: Ing. Jozefom Malinom 
 
 
 
a 
 
 
ABC, a. s.     IČO: 524 876 
Nová Ulica 654/28    DIČ: 698 287/666 
847 59  Bratislava 
 
Zastúpená: Ing. Konštantýnom Premylím 
 

Uzatvárajú 
 
 
v zmysle §57 a následných novelizácií obchodného zákonníka č. 513/91 zbierky v znení neskorších 
predpisov túto úverovú zmluvu.  
 
 

I.  Predmet Zmluvy 
 

1. Na základe žiadosti klienta zo dňa 12. 1. 2001 sa banka zaväzuje poskytnúť krátkodobý 
bankový úver na nákup základného materiálu vo výške 2 000 000 Sk – dva milióny 
slovenských korún pri úrokovej sadzbe 18 % pa. 
 
Číslo úverového účtu 9728-354/0200 

 
II.  Čerpanie úveru 

 
1. Úver sa bude čerpať jednorázovo prevodom na účet ABC, a. s., Bratislava.  
Číslo účtu 687-247/0200. Najneskôr dňa 6.2.  

 
 

III.  Splácanie úveru 
 

1. Klient sa zaväzuje splácať úver v 4 splátkach nasledovne: 
 
1. splátka 30. 09. 2001     Sk 500 000,- 



2. splátka 20. 12. 2001     Sk 400 000,- 
3. splátka 31. 03. 2001     Sk 700 000,- 
4. splátka 30. 06. 2001      Sk 400 000,- 
 

2. Úroky budú účtované a splácané polročne ku koncu kalendárneho polroka. 
 

3. Bankový úver budeme splácať prevodom z účtu firmy ABC 
 

4. V prípade, že klient v splácaní úveru mešká, banka môže pristúpiť k zvýšeniu úrokovej 
miery o 10 %. 
 

5. Banka je oprávnená žiadať zaplatenie úveru pred uplynutím stanovenej lehoty v prípade, ak 
klient použije úver na iný účel ako sa dohodol s bankou, alebo ak pouší iné zmluvné alebo 
zákonné podmienky. 

 
IV.  Zabezpečenie úveru 

 
1. Návratnosť úveru garantuje klient v zmysle §229 obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb. 

hnuteľným majetkom na vo vlastníctve firmy ABC. 
Nehnuteľným majetkom – budova a pozemok výrobnej haly v ZC 2 500 000 určeným 
odborným znalcom. 
 

2. Príslušné zmluvy a listiny, ktoré zabezpečujú tento úver sú priložené k tejto zmluve. 
 

V. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami. 
 

2. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch z čoho 1 pre každú zmluvnú stranu. 
 

3. Skutočnosti neupravené touto úverovou zmluvou sa riadia ustanoveniami platnej legislatívy 
SR. 
 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma stranami na dobu do 
vyrovnania záväzkov firmy AVC vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
 
Prílohy: 
Podnikateľský plán 
Výpis z obchodného registra 
Výpis z katastra nehnuteľností 
Znalecký posudok 
Vinkulácia poistnej zmluvy 
 
V Bratislave dňa 30. 01. 2001 
 
 
 
..........................................      .............................................. 
 Ing. Konštantín Premilý               Ing. Jozef Malina 

ABC, a.s. 
VÚB 

Bratislava 


