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Príloha 

 

Odkladacie podmienky 

 

Dlžník 

 

Originál písomného potvrdenia - vystavené a podpísané hlavným kontrolórom Dlžníka, ktorým potvrdzuje 

dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania Dlžníkom podľa príslušných ustanovení § 17 

zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa. 

 

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

všetkých zabezpečovacích zmlúv v súlade so zákonom číslo 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov,                  

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. 

 

Ďalšie odkladacie podmienky 

 

Originál výpisu z uznesenia obecného zastupiteľstva, preukazujúci súhlas obecnéh o zastupiteľstva s prijatím 

úveru podľa tejto zmluvy o úvere, najmä pokiaľ ide o výšku a účel úveru, vo forme a s obsahom 

akceptovateľnými pre Veriteľa. 

 

Originál/overená kópia osvedčenia miestnej volebnej komisie o zvolení do funkcie starostu obce.  

 

Originál výpisu z uznesenia obecného zastupiteľstva o zložení sľubu starostu. 

 

Originál výpisu z uznesenia obecného zastupiteľstva, preukazujúci súhlas obecného zastupiteľstva                              

so zabezpečením úveru podľa tejto zmluvy o úvere, vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Dlžníka a 

podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a Verit eľom, vo forme a                

s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa. 

 

Rozpočet, resp. úprava rozpočtu na bežný rok, v ktorom je zahrnutý v príjmovej časti požadovaný úver a                    

vo výdavkovej časti splátky istiny úverov a úrokov z úveru schválený obecným zastupiteľstvom, vo forme a                 

s obsahom akceptovateľnými pre Veriteľa. 

 


