
sitrabanka,a-s-

Hodžovo námestie 3

Bratislava
ŔH

ZMLUVA O SPLÁTKOVOM ÚVERE č. S03701/2014

uzatvorená v zmysle §§ 497 až 507 Obchodného zákonníka medzi:

Veriteľom:

sídlo:

zapísaným v:
IČO:

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3, 81 1 06 Bratislava 1

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa. vložka č. 71/B

00 686 930

Dlžníkom:

sídlo:

zapísaným v:

IČO:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10.921 79 Piešťany
obchodnom registri Okresného súdu Trnava odd. Sa. vložka č. 10263/T

36 252 484

(ďalej len ..Dlžník")

I. Základné podmienky

Výška Úveru:

z toho:

20.000.000,- EUR

časť Úveru vo výške 8.123.000.- EUR (ďalej len ..Časť Úveru A")

časť Úveru vo výške 2.219.024,- EUR (ďalej len ..Časť Úveru B")

časť Úveru vo výške 9.657.976,- EUR (ďalej len ..Časť Úveru C)

Druh Úveru: splátkový

Účel Poskytnutia Časti Úveru A: splatenie Záväzkov voči Veriteľovi

Účel Poskytnutia Časti Úveru B: financovanie Projektu

Účel Poskytnutia Časti Úveru C: splatenie Záväzkov voči Banke

Úroková sadzba:

Splatnosť úrokov:

Spracovateľský poplatok:

Deň konečnej splatnosti:

Klientské číslo Dlžníka:

Číslo bežného účtu Dlžníka:

3 mesačný EURI BOR + 1.40% p.a.

pravidelne mesačne, vždy k poslednému Bankovému dňu mesiaca

definovaný v bode 5.2. písmeno b) tejto zmluvy

31.12.2018

GM1622

SK07 1 100 0000 0029 2412 3384; TATRSKBX

II. Základné ustanovenia

2.1. Veriteľ na základe žiadosti Dlžníka o Poskytnutie Úveru uzatvára s ním túto Zmluvu o splátkovom úvere

(ďalej len ..táto zmluva").

2.2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia Všeobecnými

úverovými podmienkami Tatra banky, a.s. zo dňa 7.3.2008. v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.2.2012, Dodatku

č. 2 zo dňa 1.2.2013, Dodatku č. 3 zo dňa 6.6.2014, ako aj neskorších dodatkov (ďalej len „Úverové

podmienky").
2.3. Definície.

Zmluvné strany sa dohodli na tom. že ďalej uvedené pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom sa

budú. okrem prípadov, keď budú uvedené s malým začiatočným písmenom, v celej tejto zmluve používať s

nasledovným významom, pričom s rovnakým významom budú platiť pre jednotné aj množné číslo

príslušného pojmu, ak nie je ďalej uvedené inak:

Banka-spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11.010 II Žilina. IČO: 3 1 575 951 ;

A
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Dodávateľ - každá osoba, akceptovateľná Veriteľom, ktoráje zmluvnou stranou Zmluvy o dielo:

DPH - daň z pridanej hodnoty podľa slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších

predpisov, ktorým je ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy zákon č. 222/2004 Z.z.:

Obchodná faktúra - každá faktúra vystavená Dodávateľom na základe Zmluvy o dielo za dodávku materiálu

a vykonanie stavebnej činnosti a iných činností súvisiacich s realizáciou Projektu, ktorej zaplatenie alebo

refinancovanie Dlžník požaduje z príslušnej Tranže B a ktorá obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu,

najmä na nej bude uvedené, ktorej Činnosti a akých výkonov sa týka. výšku fakturovanej sumy, splatnosť

faktúry a účet Dodávateľa, na ktorý bude platba vykonaná:

Potvrdenie Banky - potvrdenie vystavené Bankou vo forme podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve, ktoré

obsahuje najmä nasledovné:

a) udelenie výslovného súhlasu Banky s predčasným splatením Záväzkov voči Banke, ak ide o predčasné

splatenie Záväzkov voči Banke.

b) uvedenie dňa, v ktorý môže byť vykonané splatenie Záväzkov voči Banke (ďalej len „Určený deň"),

uvedenie sumy Záväzkov voči Banke, ktorej zaplatenie na ďalej uvedený účet bude mať za následok

zánik Záväzkov voči Banke (ďalej len ..Suma Záväzkov voči Banke") a uvedenie čísla účtu. na ktorý

má byť poukázaná Suma Záväzkov voči Banke (ďalej len „Určený účet"),

c) vyhlásenie Banky, že zaplatením Sumy Záväzkov voči Banke v Určený deň na Určený účet dôjde k

zániku Záväzkov voči Banke.
d) záväzok Banky, že do 7 dní od zaplatenia Sumy Záväzkov voči Banke v Určený deň na Určený účet

doručí Dlžníkovi potvrdenie o zániku Záväzkov voči Banke;

Prevodný príkaz - príkaz na úhradu, na základe ktorého budú prevedené Veriteľom v prospech nižšie

uvedeného účtu peňažné prostriedky z poskytnutej ľranže C za účelom úhrady úveru poskytnutého Bankou

Dlžníkovi, platne podpísaný Dlžníkom a vyplnený v súlade s nasledovným:

príkazca: Dlžník

číslo účtu príkazcu: Účet Dlžníka

príjemca: Dlžník

číslo účtu príjemcu: Určený účet

čiastka: Suma Záväzkov voči Banke
dátum splatnosti: nevyplnený,
pričom:

- Veriteľ je oprávnený doplniť na Prevodnom príkaze dátum splatnosti ako deň Poskytnutia Tranže C,

pričom dátum splatnosti môže byť výlučne Bankový deň. ktorý sa vyskytne pred Určeným dňom.

- za deň prijatia Prevodného príkazu sa považuje deň, v ktorý Veriteľ na základe oprávnenia v tejto
zmluve doplní na Prevodný príkaz dátum splatnosti;

Projekt -financovanie alebo refinancovanie investičných potrieb Dlžníka:

Prostriedky na úhradu DPH-disponibilné prostriedky na Účte Dlžníka vo výške:

a. súčtu DPH na všetkých Obchodných faktúrach, ktoré Dlžník predložil Veriteľovi za účelom splnenia
Podmienok predchádzajúcich čerpaniu týkajúcich sa príslušnej Tranže B podľa článku IV. nižšie, alebo

b. v inej výške dohodnutej medzi Veriteľom a Dlžníkom.

pričom vo vzťahu k uvedeným prostriedkom platí, že právo s nimi nakladať nie je obmedzené alebo
zakázané v zmysle príslušných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia súdu alebo iného

príslušného orgánu, s výnimkou ustanovení tejto zmluvy alebo Zabezpečovacích zmlúv;

Tranža -spoločné označenie pre Tranžu A. Tranžu B a Tranžu C;

Tranža A - suma jednotlivého Poskytnutia Časti Úveru A, ktorej výška bude určená v súlade s bodom 3.4.
nižšie;

Tranža B - suma jednotlivého Poskytnutia Časti Úveru B. ktorej výška bude určená v súlade s bodom 3.4.
nižšie;

Tranža C suma jednotlivého Poskytnutia Časti Úveru C, ktorej výška bude určená v súlade s bodom 3.4.
nižšie;
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Záväzky voči Banke -všetky peňažné záväzky Dlžníka voči Banke;

Záväzky voči Veriteľovi - všetky peňažné záväzky Dlžníka voči Veriteľovi vyplývajúce zo

Zmluvy č. 838/201 1;

Zmluva č. 838/201 1 -Zmluva o splátkovom úvere č. 838/201 1. v znení jej neskorších dodatkov . uzatvorená

medzi Veriteľom a Dlžníkom dňa 26.03.2012;

Zmluva o dielo - zmluva o dielo alebo inak pomenovaná zmluvu, vrátane jej príloh a prípadných dodatkov,

uzatvorenú medzi Dlžníkom a Dodávateľom na základe ktorej Dodávateľ realizuje v súvislosti s realizáciou
Projektu pre Dlžníka poskytnutie služieb alebo prác týkajúcich sa realizácie Projektu.

III. Predmet zmluvy
3.1. Na základe tejto zmluvy a za podmienok v nej uvedených sa Veriteľ zaväzuje po splnení Podmienok

Poskytnutia Úveru poskytnúť Dlžníkovi Úver v prospech Účtu Dlžníka do výšky uvedenej v Základných
podmienkach, a to počas obdobia začínajúceho dňom uzatvorenia tejto zmluvy a končiaceho dňom
31.12.2015 (ďalej len „Obdobie čerpania"). Uplynutím posledného dňa Obdobia čerpania zanikne záväzok

Veriteľa poskytnúť Úver, ak sa Veriteľ s Dlžníkom nedohodne inak.
3.2. Dlžník týmto žiada Veriteľa o poskytnutie Úveru spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
3.3. Dlžník sa zaväzuje použiť Úver výlučne na účel uvedený v Základných podmienkach. Dlžník je oprávnený

požadovať od Veriteľa Poskytnutie Úveru po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru. Dlžník sa zaväzuje
splatiť Veriteľovi Úver podľa Splátkového kalendára, spolu s Príslušenstvom Pohľadávky Veriteľa
a Súčasťami Pohľadávky Veriteľa.

3.4. Výška Tranze.
3.4. 1 . Výška Tranže A bude vo výške Časti Úveru A.
3.4.2. Výška každej Tranže B bude v súlade s nasledovným:

a. výška každej Tranže B sa bude rovnať súčtu súm k úhrade na Obchodných faktúrach mínus DPH.
ktoré Dlžník predložil Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok Poskytnutia Časti Úveru B podľa
článku IV. nižšie,

b. pre každú ľranžu B platí, že minimálna výška požadovanej Tranže B bude 500.000,- EUR alebo iná
suma dohodnutá medzi Veriteľom a Dlžníkom, s výnimkou v prípade, keď nevyčerpaná suma Časti
Úveru B je nižšia ako uvedená čiastka:

c. pre každú Tranžu B platí, že maximálna výška požadovanej Tranže B bude v sume neposkytnutej Časti

Úveru B;

d. súčet všetkých poskytnutých Tranží B a požadovanej Tranže B nemôže byť vyšší ako je výška Časti

Úveru B uvedená v Základných podmienkach.
Opätovné predloženie Obchodných faktúr, ktoré už raz Dlžník predložil Veriteľovi za účelom splnenia
Podmienok Poskytnutia príslušnej Tranže B podľa čl. IV. nižšie, nieje možné.

3.4.3. Výška Tranže C bude vo výške Časti Úveru C.

IV. Podmienky Poskytnutia Úveru

4.1. Za podmienok stanovených v tejto zmluve je Veriteľ povinný poskytnúť Dlžníkovi na jeho požiadanie

príslušnú Tranžu najneskôr do 2 Bankových dní po splnení Podmienok Poskytnutia príslušnej Tranže podľa
tohto článku IV.

4.2. Podmienky Poskytnutia Úveru.

4.2.1. Veriteľ nieje povinný poskytnúť Dlžníkovi Tranžu A a Dlžník nieje oprávnený požadovať od Veriteľa
čerpanie Tranže A skôr, ako budú splnené všetky nasledovné podmienky, pričom Veriteľ sa môže

rozhodnúť upustiť od splnenia niektorej z nasledovných podmienok:
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. Dlžník preukázal Veriteľovi zverejnenie tejto zmluvy a Úverových podmienok spôsobom uvedeným
v Záverečných ustanoveniach tejto zmluvy,

e. vzhľadom na zabezpečenie Celkovej Pohľadávky Veriteľa na základe zmluvy o záložnom práve k

pohľadávkam:
(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:
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- 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, pričom na iné záložné práva

vzniknuté v prospech Veriteľa sa pre účely tohto odseku neprihliada ,

- je predmet záložného práva zapísaný riadne, úplne, bezchybne a v súlade so zmluvou

o záložnom práve k pohľadávkam,,

- sa nenachádza zápis týkajúci sa negatívnym spôsobom 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,

e. vzhľadom na dohodnuté posilnenie vymáhateľnosti Celkovej Pohľadávky Veriteľa spísaním

notárskej zápisnice ako exekučného titulu:

(i) Dlžník a osoby určené v tejto zmluve uskutočnili vyhlásenie o právnom záväzku povinného

(povinných) voči Veriteľovi ako oprávnenému vo forme notárskej zápisnice ako exekučného

titulu, za účelom priameho výkonu práv Veriteľa z tejto zmluvy, v súlade s podmienkami

uvedenými v tejto zmluve,

(ii) došlo k odovzdaniu odpisu takejto notárskej zápisnice Veriteľovi.

4.2.2. Veriteľ nieje povinný poskytnúť Dlžníkovi Tranzu B a Dlžník nieje oprávnený požadovať od Veriteľa

čerpanie Tranže B skôr, ako budú splnené všetky nasledovné podmienky, pričom Veriteľ sa môže

rozhodnúť upustiť od splnenia niektorej z nasledovných podmienok:
a. nevyskytuje sa Prípad neplnenia,
b. boli splnené všetky podmienky uvedené v bode 4.2. 1 . vyššie,

c. na Účte Dlžníka sa nachádzajú Prostriedky na úhradu DPH,

d. Veriteľ obdržal všetky ďalej uvedené dokumenty v znení akceptovateľnom Veriteľom:
(i) kópie Obchodných faktúr vrátane ich súpisu obsahujúceho najmä názov Dodávateľa, číslo a

splatnosť Obchodnej faktúry, suma s DPH a suma bez DPH uvedená na Obchodnej faktúre,

pričom súčet súm na takto predložených Obchodných faktúrach bez DPH sa rovná súčtu výšky

požadovanej Tranže B.
4.2.3. Veriteľ nie je povinný poskytnúť Dlžníkovi Tranžu C a Dlžník nie je oprávnený požadovať od Veriteľa

čerpanie Tranže C skôr, ako budú splnené všetky nasledovné podmienky, pričom Veriteľ sa môže

rozhodnúť upustiť od splnenia niektorej z nasledovných podmienok:
a. nevyskytuje sa Prípad neplnenia,
b. boli splnené všetky podmienky uvedené v bode 4.2.1. vyššie.

c. Veriteľ obdržal všetky ďalej uvedené dokumenty v znení akceptovateľnom pre Veriteľa:
(i) Potvrdenie Banky,
(ii) Prevodný príkaz.

V. Splácanie Úveru, úrokov, poplatkov a nákladov

5.1 . Splátkový kalendár: Dlžník sa zaväzuje splácať Úver podľa nasledovného Splátkového kalendára:

výška splátky: 333.500,- EUR
dátum prvej splátky: 3 1 .03.201 5
frekvencia splátok: štvrťročná

deň splatnosti splátky: 30.06.20 1 5, 30.09.2015,31.12.20 1 5
3 1 .03.201 6. 30.06.20 1 6. 30.09.20 1 6. 3 1 .1 2.20 1 6

3 1 .03.201 7, 30.06.20 1 7, 30.09.20 1 7, 3 1.1 2.20 1 7
3 1 .03.201 8, 30.06.20 1 8, 30.09.20 1 8

dátum poslednej splátky: 31.12.20 1 8

výška poslednej splátky: vo výške nesplateného zostatku Úveru

5.2. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi:
a. úroky ku dňu splatnosti úrokov, ktorý je uvedený v Základných podmienkach,
b. zaplatiť Veriteľovi spracovateľský poplatok vo výške 0.40% z Výšky Úveru, pričom uvedený poplatok

bude splatný nasledovne:
(i) časť spracovateľského poplatku vo výške 0.10% z Výšky Úveru je splatná v deň uzatvorenia tejto

zmluvy a

(ii) časť spracovateľského poplatku vo výške 0,30% z Výšky Úveruje splatná dňa 3 1 .03.2015,

c. poplatok za Čerpanie Časti Časti Úveru B: 100.- EUR
d. poplatok z nečerpania: 0,35% p.a.

5.3. Veriteľ je oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške vypočítanej na základe

sadzby vyjadrenej p.a. rovnajúcej sa súčtu úrokovej sadzby pre výpočet úrokov podľa tejto zmluvy a 8%, ak
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sa dostane do omeškania so splácaním Pohľadávky Veriteľa, úrokov a/alebo akýchkoľvek iných čiastok.
ktoré sa zaviazal zaplatiť Veriteľovi v Úverovej zmluve alebo ktoré je povinný zaplatiť Veriteľovi podľa
Úverových podmienok.

5.4. Veriteľ je oprávnený odpísať z Účtu Dlžníka všetky splatné sumy Celkovej Pohľadávky Veriteľa.
5.5. Úrokové obdobia.

5.5. 1 . Každá Tranža má svoje prvé a nasledujúce Úrokové obdobia.
5.5.2. Prvé Úrokové obdobie každej Tranže začne v Deň Poskytnutia Tranže a skončí sa v posledný

Bankový deň mesiaca marec, jún, september alebo december, a to podľa toho, ktorý takto určený
deň nasleduje najbližšie po Poskytnutí takejto Tranže.

5.5.3. Každé ďalšie Úrokové obdobie začne v posledný deň predchádzajúceho Úrokového obdobia
a skončí sa vždy po uplynutí troch za sebou idúcich kalendárnych mesiacov v posledný Bankový
deň mesiaca marec, jún, september a december. Posledné Úrokové obdobie sa končí v Deň úplného
zaplatenia Pohľadávky Veriteľa.

5.5.4. Pre účely tejto zmluvy sa nepoužijú ustanovenia bodov 4.5. a 5.3. Úverových podmienok.
5.6. Poplatok z nečerpania.

5.6.1. Veriteľ je oprávnený požadovať od Dlžníka platenie poplatku z nečerpania (ďalej len „Poplatok z
nečerpania"), a to počas obdobia začínajúceho dňom uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len
„Počiatočný deň").

VI. Práva a záväzky Veriteľa a Dlžníka a Vyhlásenia Dlžníka
6.1. V tomto bode sú uvedené podmienky, ktoré musia byť počas platnosti Úverovej zmluvy dodržané a plnené

a tiež podmienky, ktoré sa Dlžník zaväzuje plniť a dodržiavať:
a. Dlžník sa zaväzuje

(i) v období odo dňa 1.1.2015 do dňa 31.12.2015 realizovať prostredníctvom svojich účtov vedených
Veriteľom pre Dlžníka časť svojho platobného styku v takej výške, aby minimálny mesačný súčet

došlých platieb na uvedené účty Dlžníka predstavoval v priemere za 3 po sebe idúce kalendárne
mesiace sumu 800.000,- EUR alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene určený prepočtom na
základe kurzov vyhlasovaných Veriteľom a platných pre deň príslušného prepočtu. Do uvedenej
sumy sa nezapočítajú čiastky prevedené v prospech jednotlivého účtu vedeného Veriteľom pre
Dlžníka z iného účtu Dlžníka.

(ii) počnúc dňom 1.1.2016 realizovať prostredníctvom svojich účtov vedených Veriteľom pre Dlžníka

celý svoj platobný styk.
b. Dlžník sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa, ktorý Veriteľ bezdôvodne

neodmietne udeliť:
(i) neuzatvorí zmluvu o úvere, zmluvu o pôžičke alebo inú zmluvu alebo nevykoná jednostranné

vyhlásenie 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 alebo záväzky Dlžníka vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté
Dlžníkovi alebo tretej osobe,

(iii) neuzatvorí s treťou osobou zmluvu o úvere, zmluvu o pôžičke alebo inú zmluvu alebo nevykoná

jednostranné prehlásenie alebo iné právne úkony, na základe ktorých by vznikol záväzok

Dlžníka poskytnúť tretej osobe peňažné prostriedky,
(iv) v súvislosti so zmluvami v ods. (iii) vyššie neposkytne tretej osobe úvery, pôžičky alebo iné

formy financovania, s ktorými by bol spojený záväzok tretej osoby vrátiť Dlžníkovi poskytnuté

peňažné prostriedky.
c. Dlžník sa zaväzuje kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy písomne informovať Veriteľa

o pripravovanej a/alebo uskutočnenej zmene vo vlastníckej štruktúre Dlžníka, a to vždy najneskôr do

10 dní odo dňa, keď sa dozvie o príprave a/alebo uskutočnení uvedenej zmeny. Vlastníckou štruktúrou

Dlžníka sa rozumie zoznam akcionárov Dlžníka obsahujúci pri každom akcionárovi Dlžníka počet akcií

v hodnote 33,19 EUR na spoločnosti Dlžníka, ktoré sú v jeho vlastníctve, ktorý tvorí Prílohu č. I k tejto
zmluve. Ak je niektorý akcionár v zozname podľa predchádzajúcej vety uvedený viackrát, počtom akcií

v hodnote 33.19 EUR na spoločnosti Dlžníka, ktoré sú v jeho vlastníctve, sa rozumie súčet všetkých
údajov o počte akcií v hodnote 33.19 EUR na spoločnosti Dlžníka týkajúcich sa tohto Dlžníka.

Vykonanie zmeny vlastníckej štruktúry Dlžníka bez predchádzajúceho písomného informovania
Veriteľa sa bude pre účely tejto zmluvy považovať za Prípad neplnenia.

d. Dlžník sa zaväzuje:
(i) do 10 dní od dňa Poskytnutia Časti Úveru C doručiť Veriteľovi potvrdenie Banky o zániku

Záväzkov voči Banke,
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(ii) že ak nedôjde zaplatením Sumy Záväzkov voči Banke v Určený deň na Určený účet k zániku

Záväzkov voči Banke, bezodkladne vykoná všetky úkony (vrátane zaplatenia príslušnej čiastky

Záväzkov voči Banke) potrebné k tomu. aby došlo k zániku Záväzkov voči Banke. Dlžník zároveň

na požiadanie preukáže Veriteľovi vykonanie všetkých takých úkonov.

e. Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby počas trvania tejto zmluvy hodnota ekonomického ukazovateľa

DSCR Dlžníka neklesla pod 1.20. Ukazovateľ DSCR znamená krytie dlhovej služby Dlžníka, ktoré

bude vypočítané nasledovným spôsobom:

DSCR =(V r. 26 -V r. 19 + V r. 20 + V r. 18 + záporný zostatok riadku V r.21 - V r.49 -V r.56 ) / (V

r.39 + A)

Slovné vyjadrenie:
DSCR = (Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (V r.026) - Tržby z predaja dlhodobého

majetku a materiálu (V r.19) + Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (V r.20) +

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku (V r.18) +

záporný zostatok účtu Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (V r.21) - Daň

z príjmov z bežnej činnosti splatná - Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná) / (Nákladové úroky

(V r.39) + A)

pričom uvedený ukazovateľ bude testovaný následne na základe účtovných výkazov za predchádzajúce

ročné účtovné obdobie a A je súčet:

celkovej ročnej výšky splátok istiny všetkých úverov a pôžičiek.

celkovej ročnej výšky splátok istiny vnútroskupinových pôžičiek a finančných výpomocí,

celkovej ročnej výšky splátok istiny z finančných leasingov,

celkovej ročnej výšky splátok istiny z iných cudzích zdrojov (Dlžníkom vydané dlhopisy

a Dlžníkom vydané zmenky na úhradu),

ktoré Dlžník prijal a ktoré sú splatné v roku. za ktorý sa podľa tejto zmluvy počíta DSCR.

finančný leasing - je akýkoľvek finančný leasing alebo obdobný právny vzťah, na základe ktorého

dochádza najeho konci k prevodu vlastníctva k predmetu nájmu.

Zároveň sa Dlžník zaväzuje poskytnúť Veriteľovi všetky informácie potrebné k výpočtu vyššie

uvedených finančných ukazovateľov a umožniť Veriteľovi kedykoľvek prístup k jeho účtovníctvu,

evidencii, výpisom z účtov, dokumentom, údajom a iným informáciám, ktoré má alebo sú mu k

dispozícii a povolí Veriteľovi vyhotoviť si kópie dokumentov, ktoré bude Veriteľ považovať za

potrebné.

g. Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby počas trvania tejto zmluvy hodnota ekonomického ukazovateľa
DEBT/EBITDA Dlžníka nebola vyššia ako 4.00 a zároveň nižšia ako nula. Ukazovateľ DF.BT/EBITDA

bude vypočítaný nasledovným spôsobom:
DEBT/EBITDA = |(S r. 1 19 + S r. 120 + S r. 1 1 7 + S r. 102 + S r. 101 + istina záväzkov z finančných
leasingov)| (V r. 26 - V r. 1 9 + V r. 20 + V r. 1 8 + záporný zostatok riadku V r.2 1 )
Slovné vyjadrenie:
DEBT/EBITDA = |(Bankové úvery dlhodobé (S r. 119) + Bežné bankové úvery (S r. 120) +

Krátkodobé finančné výpomoci (Sr. 117) + Vydané dlhopisy (S r.102) + Dlhodobé zmenky na úhradu

(S r. 101) + istina záväzkov z finančných leasingov)|/ (Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

(V r.026) Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (V r.19) + Zostatková cena predaného

dlhodobého majetku a materiálu (V r.20) + Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému

a dlhodobému hmotnému majetku (V r.18) + záporný zostatok účtu Tvorba a zúčtovanie opravných

položiek k pohľadávkam (V r.21))

Pre účely tejto zmluvy platí, že:

r. - je číslo riadku za príslušné obdobie z tlačiva Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva

Súvaha v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií SR.

s. -je číslo stĺpca za príslušné obdobie z tlačiva Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva

Súvaha v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií SR.

pokiaľ nie je pri čísle riadku Výkazu zisku a strát uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že je to stĺpec č. I ,

pokiaľ nie je pri čísle riadku Súvahy uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že je to stĺpec č.2 (bežné účtovné

obdobie netto) ak sa jedná o položku aktív a stĺpec č.4 (bežné účtovné obdobie) ak sa jedná o položku

pasív,
S - je Súvaha za príslušné obdobie v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov a

Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, v znení

neskorších predpisov,
V -je Výkaz ziskov a strát za príslušné obdobie v zmysle zákona č. 43 1/2002 Z.z., v znení neskorších

predpisov a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92,

v znení neskorších predpisov,
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ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde ku zmene skutočností rozhodných pre použitie vyššie uvedených
skratiek a označení (napr. tlačivo Výkazu ziskov a strát. zák. č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších
právnych predpisov), použijú sa pre účely tohto bodu nové rozhodné skutočnosti tak, aby bol
dosiahnutý účel a zmysel sledovaný pôvodným znením tohto bodu.

h. Dlžník sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa nebude uskutočňovať

investície presahujúce sumu 3.000.000.- EUR za kalendárny rok. pričom investíciou sa pre tento účel

rozumie akékoľvek nadobudnutie majetkovej účasti na akejkoľvek spoločnosti alebo akékoľvek

nadobudnutie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku za odplatu, s výnimkou investícií súvisiacich

s realizáciou Projektu, ktoré sa do tejto sumy nezapočítavajú. Veriteľ súhlas podľa predchádzajúcej vety

bezdôvodne neodmietne, a to najmä v prípade, že Dlžník bude investície financovať z vlastných

zdrojov.
i. Dlžník sa zaväzuje predložiť Veriteľovi na výzvu Veriteľa a v lehote v tejto výzve uvedenej každú

Zmluvu o dielo, v súvislosti s ktorou Dlžník predložil Veriteľovi Obchodnú faktúru za účelom splnenia
Podmienok Poskytnutia Časti Úveru B podľa článku IV. vyššie.

6.2. 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 (s výnimkou pohľadávok, ktorých výška
nepresahuje sumu 100.000.- EUR pre jednotlivý prípad alebo sumu 100.000.- EUR kumulatívne odo dňa
uzatvorenia tejto zmluvy pričom na právoplatne ukončené spory a konania sa neprihliada).

b. nieje 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, a ak nejaký taký súhlas, povolenie alebo vyjadrenie príslušného orgánu Dlžníka sú potrebné, boli

pred uzatvorením tejto zmluvy Dlžníkom udelené.
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. nieje osobou, ktorá má osobitný vzťah k Veriteľovi v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách,

i. Centrum hlavných záujmov Dlžníkaje 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,
k. zaplatením Sumy Záväzkov voči Banke v Určený deň na Určený účet dôjde k zániku Záväzkov voči

Banke.

6.3. 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.

VII. Zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa a prostriedky posilnenia jej vymáhateľnosti
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.

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. notárska zápisnica podľa bodu 7.2.2. nižšie.

/>
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7.2.2. V súvislosti s posilnením vymáhateľnosti Celkovej Pohľadávky Veriteľa bude notárom spísaná za

účelom priameho výkonu práv Veriteľa z tejto zmluvy Notárska zápisnica o právnom záväzku

povinného, resp. povinných voči oprávnenému podľa zák. č. 233/1995 Z.z., v znení neskorších právnych

predpisov (ďalej len "notárska zápisnica"). Účastníkmi notárskej zápisnice budú Veriteľ, Dlžník.

7.2.3. Veriteľ a Dlžník sa dohodli na tom, že poplatok za spísanie notárskej zápisnice podľa príslušných

právnych predpisov, zaplatí príslušnému notárovi Dlžník, a to buď priamo pri spísaní notárskej zápisnice

na notárskom úrade alebo následne po spísaní notárskej zápisnice v prípade, ak sa tak Dlžník dohodne s

príslušným notárom.

VIII. Prípad neplnenia

8.1. Prípadom neplnenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie každá skutočnosť uvedená v bode 13.1. Úverových

podmienok okrem prípadov uvedených v článku XIII. bod 13.1. písm. e., f., n., o., p. a v. 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) nad limit 30% z Výšky Úveru pre

jednotlivý prípad alebo v kumulatíve nad limit 30% z Výšky Úveru odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy,

b. začatie exekučného konania alebo daňového exekučného konania alebo výkonu rozhodnutia voči

Dlžníkovi a/alebo Garantovi ako povinným, ktorých predmetom je pohľadávka voči Dlžníkovi a/alebo

Garantovi vo výške viac ako 100.000,- EUR pre jednotlivý prípad alebo viac ako 100.000,- EUR

kumulatívne odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy (pričom na konania, ktorých ukončenie Dlžník a/alebo

Garant riadne preukázal Veriteľovi, sa neprihliada),

c. Dlžník nedodrží svoj záväzok, alebo je pravdepodobné, že nedodrží záväzok vyplývajúci zo zmluvy

uzatvorenej s treťou osobou v prípade, že toto nedodržanie má vplyv na schopnosť Dlžníka splatiť

Celkovú Pohľadávku Veriteľa,

d. voči Dlžníkovi alebo Garantovi alebo ich spoločníkom alebo akcionárom (i) začalo trestné stíhanie vo

veci trestných činov proti majetku alebo trestných činov hospodárskych alebo (ii) hrozí peňažný trest vo

výške nad 50.000,-EUR, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci v hodnote nad 50.000,- EUR

alebo (iii) hrozí uloženie ochranného opatrenia zhabania veci v hodnote nad 50.000,- EUR, zhabania

peňažnej čiastky vo výške nad 50.000,- EUR alebo zhabania majetku.

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 6.2. písm. h) Úverovej 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.
8.3. Dlžník oboznámil Veriteľa s aktuálnymi súdnymi spormi, v ktorých je Dlžník pasívne legitimovaný a ktorých

zoznam tvorí prílohu Č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „Pasívne súdne spory"), čo Veriteľ podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje. Zmluvné strany sa dohodli, že na Pasívne súdne spory sa neprihliada pri vyhláseniach Dlžníka

uvedených v tejto zmluve a existencia Pasívnych súdnych sporov, ako aj ich prípadné dôsledky, nemôžu

spôsobiť vznik Prípadu neplnenia.

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: Priemyselná 10. 921 79 Piešťany
fax. č.:

email:
9.2. Veriteľ týmto prijíma všetky plnoinocenstvá, 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. I . 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. Okrem poplatkov uvedených v tejto zmluve je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie

ďalších poplatkov a nákladov uvedených v Úverových podmienkach a v Sadzobníku poplatkov.
Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil so Sadzobníkom poplatkov a s Úverovými podmienkami
a prevzal od Veriteľa jedno vyhotovenie Sadzobníka poplatkov a Úverových podmienok. Zároveň

Dlžník vyhlasuje, že bol pri podpise tejto zmluvy ústne informovaný o všetkých skutočnostiach
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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. Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že Veriteľ ponúkol Dlžníkovi pred uzatvorením tejto zmluvy
v súvislosti s riešením sporov neodvolateľný návrh na uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy o tom. že

Spory by boli rozhodované v rozhodcovskom konaní pred Stálym Rozhodcovským súdom

Slovenskej bankovej asociácie, pričom ale Dlžník odmietol uvedený návrh, čo podpisom tejto
zmluvy potvrdzuje.

9.5. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, pričom štyri budú použité pre spísanie notárskej
zápisnice, jeden rovnopis 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:

(i) zverejnenie tejto zmluvy nasledovným spôsobom:
a) písomným potvrdením Úradu vlády Slovenskej republiky alebo potvrdením Úradu vlády Slovenskej

republiky v elektronickej podobe podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným
elektronickým podpisom o zverejnení tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ak je Dlžník
povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv,

b) notárskou zápisnicou o osvedčení právne významnej skutočnosti, a to o zverejnení tejto zmluvy na

webovom sídle Dlžníka www.tavos-as.sk, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne
zverejňovanú zmluvu na svojom webovom sídle,

c) dokumentom potvrdzujúcim zverejnenie tejto zmluvy v Obchodnom vestníku, ak je Dlžník

povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Obchodnom vestníku.
(ii) zverejnenie Úverových podmienok nasledovným spôsobom:

a) spôsobom uvedeným v bode (i) vyššie pre zverejnenie tejto zmluvy alebo
b) ak už Úverové podmienky boli zverejnené Dlžníkom spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou,

ktorá už nadobudla účinnosť, odkazom na takúto inú povinne zverejňovanú zmluvu.
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.

Prílohy:
Príloha č. I - Listina akcionárov Dlžníka

Príloha č. 2 -VZOR Potvrdenia
Príloha č. 3 -Zoznam Pasívnych súdnych sporov

V Bratislave, dňa 19.12.2014 V Bratislave, dňa 1 9. 1 2.20 1 4

za Veriteľa

Tatra banka, a.s.

za Dlžníka

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Marcel Kaščák

člen predstavenstva

za Veriteľa
Tatra banka, a.s.

Ing. Marián- tesanský
preds˙dtkpredstavenstva

za Dlžníka

Trnavská vodárenská spoločnosť

Ing. Veronika Nedová

relationship manager - senior
oddelenia firemných klientov 111.

Ing. Tibor Kosák, PhD.

podpredseda predstavenstva
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Príloha č. I - Listina akcionárov Dlžníka

I

Obec Štát psč IČO / Rodné číslo Počet CP %Emisic TÚ

Ratnovce Slovensko 92231 000001 1002 6267 M

Bíňovee Slovensko 91907 0000312258 4435 M
Bohdanovce nad

Trnavou Slovensko 91909 0000312266 6058 M

Bojničky Slovensko 92055 0000312274 7761 M

Bolerá/ Slovensko 91908 0000312282 13071 M

Borová Slovensko 91961 0000312291 2054 M

Borovce Slovensko 92209 0000312304 5580 M

Brestovany Slovensko 91927 0000312312 12567 M

Bučanv Slovensko 91928 0000312321 13934 M

Buková Slovensko 91910 0000312339 4501 M

Clfer Slovensko 91943 0000312347 24253 M

Červeník Slovensko 92042 0000312355 9662 M

Dechtice Slovensko 91953 0000312363 11625 M

Dobrá Voda Slovensko 91954 0000312380 5554 M

Dolná Krupá Slovensko 91965 0000312398 14552 M

Dolné Dubové Slovensko 91952 0000312401 4036 M

Dolné Orešany 210 Slovensko 91902 0000312410 7700 M

Dolné Otrokovce Slovensko 92061 0000312428 2185 M

Dolné Trhovište Slovensko 92061 0000312436 4076 M

Dolný Lopašov Slovensko 92204 0000312452 6278 M

Drahovce Slovensko 92241 0000312461 16878 M

Veselé Slovensko 92208 0000312479 5979 M

Dvorniky Slovensko 92056 0000312495 12906 M

Horná krupá 1 86 Slovensko 91965 0000312517 3659 M

Horné Dubové Slovensko 91906 0000312525 2499 M

Horné (Jrešany Slovensko 91903 0000312533 11821 M

Horné Otrokovce Slovensko 92062 0000312541 5822 M

Siladice Slovensko 92052 0000312568 4187 M

Chtelnica Slovensko 92205 0000312584 16584 M

Jalšové Slovensko 92231 0000312592 3147 M

Jaslovské Bohunice Slovensko 91930 0000312614 11030 M

Kátlovce 1 Slovensko 91955 0000312622 7118 M

kľaéany Slovensko 92064 0000312631 6391 M

Dolný Lopašov Slovensko 92204 0000312657 3461 M

Hlohovec Slovensko 92001 0000312665 3500 M

košolná Slovensko 91901 0000312673 4174 M

krakovany Slovensko 92202 0000312681 8701 M

Leopoldov Slovensko 92041 0000312703 26194 M

Madunice Slovensko 92242 0000312738 12639 M

Majcichov Slovensko 91922 0000312746 12037 M

Malženice Slovensko 91929 0000312762 7399 M

Merašice Slovensko 92061 0000312771 2525 M

Moravany nad Váhom Slovensko 92221 0000312789 12233 M

Naháč Slovensko 91906 0000312797 2911 M

Nižná Slovensko 92206 0000312801 3310 M

Ostrov Slovensko 92201 0000312827 7562 M

Pastuchov Slovensko 92063 0000312851 6332 M

PeČeňady Slovensko 92207 0000312878 3533 M

Prašnik Slovensko 92211 0000312894 5731 M

Rakovice Slovensko 92208 0000312916 3186 M
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Ružindol Slovensko 91961 0000312941 7916 M

Sasinkovo Slovensko 92065 0000312959 5770 M

Siladice Slovensko 92052 0000312967 4102 M

Smolenice Slovensko 91904 0000312983 21281 M

Sokolovce Slovensko 92231 0000312991 7556 M

Suchá nad Parnou Slovensko 91901 0000313009 11278 M

Špačince Slovensko 91951 0000313033 13228 M

Šúrovce Slovensko 91925 0000313068 14275 M

Trakovice č. 38 Slovensko 91933 0000313092 8478 M

Trebatice Slovensko 92210 0000313106 8230 M

Trnava Slovensko 91771 00003131 14 455842 M

Trstín Slovensko 91905 0000313122 8256 M

Veľké Kostoľany Slovensko 92207 0000313149 16917 M

Veselé Slovensko 92208 0000313165 7484 M

Voderady Slovensko 91942 00003 13 181 8289 M

Vŕbové Slovensko 92203 0000313190 41200 M

Zavar Slovensko 91926 0000313203 11344 M

Zeleneč Slovensko 91921 0000313211 15635 M

Žlkovce Slovensko 92042 0000313238 3958 M

Piešťany Slovensko 92145 0000612031 197858 M

Dolné Zelenice 1 Slovensko 95259 0000653942 3624 M

Veľké Orvište Slovensko 92201 0(8)0654078 6509 M

Slovenská Nová Ves Slovensko 91942 0000682136 2872 M

Pavlicc Slovensko 91942 0000682144 3212 M

Horné Trhovište Slovensko 92066 0000682152 3591 M

Tepličky Slovensko 92066 0000682161 1635 M

Tekolďany Slovensko 92062 0<KK)682I79 1073 M
Križovany nad
Dudváhom Slovensko 91924 0000682187 11487 M

Dlhá Slovensko 91901 0000682195 2584 M

Vlčkovce Slovensko 91923 0000682209 7589 M

Opoj Slovensko 91932 0000682217 5070 M

Šelpice 195 Slovensko 91909 0000682225 3637 M

Jaslovské Bohunicc Slovensko 91930 0000682233 2604 M

Hubina Slovensko 92221 0000682241 3421 M

Červenik Slovensko 92042 0000682250 1936 M

Smolenice Slovensko 91904 0000682292 3520 M

Dolné Lovčice Slovensko 91927 0000686301 4704 M

Šterusy Slovensko 92203 0000800163 3421 M

Moravany nad Váhom Slovensko 92221 0031826270 2296 M

Šípkové Slovensko 92203 0031827322 2571 M

Bašovce Slovensko 92201 0031827802 2460 M

Biely Kostol Slovensko 91934 0031871461 7320 M

1 Irnčiarovce nad Parnou Slovensko 91935 0034007521 13542 M

Zvončin Slovensko 91901 0034075836 4246 M

Banka Slovensko 92101 0035594233 12495 M
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Názov
spoločnosti /

PSÍ

IČO / Rodné Počet
TIMeno Ulica Obec Stál číslo CP %Emisie

Obec Očkov Obecný úrad 1 77 Očkov Slovensko 91622 0000311871 41 M

•OBEC
POBEDIM POBEDIM 435 POBEDIM Slovensko 91623 0000311910 121 M

Obec Podobe Obecný úrad 566 Podolie Slovensko 91622 0000311928 201 M
Obec Bohdanovce

Bohdanovce Bohdanovce n. nad

nad Trnavou Trnavou 268 Trnavou Slovensko 91909 0000312266 4023 M
Obec
Brestovany J. Nižňanského 6 Brestovany Slovensko 91927 0000312312 3399 M

Obec BuCany Bučany 269 Bučany Slovensko 91928 0000312321 7193 M

Obec Dolná Nám.L.v.Beethovena Dolná

Krupá 139/1 Krupá Slovensko 91965 0000312398 25619 M

Obec Kátlovce Obecný úrad Kátlovce 1 Slovensko 91955 0000312622 2974 M
Obec Námestie sv.
Krakovany Mikuláša406 Krakovany Slovensko 92202 0000312681 6674 M
Mesto
Leopoldov 1 llohovecká cesta 2 Leopoldov Slovensko 92041 0000312703 8446 M

Obec
Majcichov Majcichov 606 Majcichov Slovensko 91922 0000312746 3320 M
Obec
Majcichov Majcichov 606 Majcichov Slovensko 91922 0000312746 400 M
Obec

Malženice Obecný úrad 294 Malženice Slovensko 91929 0000312762 155 M
Obec
Moravany nad Moravany
Váhom Kostelecká 175/4 nad Váhom Slovensko 92221 0000312789 3199 M

Obec Ostrov Obecný úrad č. 315 Ostrov Slovensko 92201 0000312827 111 M

Obec Ružindol Obecný úrad č.130 Ružindol Slovensko 91961 0000312941 11983 M
Obec
Smolenice SNP 52 Smolenice Slovensko 91904 0000312983 802 M

Obec Špačince Hlavná 183/16 Špačince Slovensko 91951 0000313033 27633 M

Obec Šúrovce Nová 5 Šúrovce Slovensko 91925 0000313068 3910 M
Obec Trakovice č.

Trakovice Obecný úrad 38 Slovensko 91933 0000313092 7175 M

Mesto Trnava Hlavná 1 Trnava Slovensko 91771 0000313114 8060 M

Mesto Vŕbové M.R.Štefánika 15/4 Vŕbové Slovensko 92203 0000313190 302 M

Obec Zavar Viktorínová 14 Zavar Slovensko 91926 0000313203 2991 M

Mesto Piešťany Námestie SNP 3 Piešťany Slovensko 92145 0000612031 24499 M
Obec Veľké Veľke
Orvište Veľké Orvište 17 Orvište Slovensko 92201 0000654078 91 M
Obec Križovany
Križovany nad Križovany nad nad

Dudváhom Dudváhom 1 Dudváhom Slovensko 91924 0000682187 3137 M

Obec VICkovce VICkovce 15 VICkovce Slovensko 91923 0000682209 10221 M

Obec Opoj Opoj 1 Opoj Slovensko 91932 0000682217 1407 M
Obec Dolné Dolné

LovCice SNP 69 LovCice Slovensko 91927 0000686301 1285 M

Obec Bašovce Obecný úrad Bašovce Slovensko 92201 0031827802 32 M

Obec Zvončín Zvončín 82 ZvonCin Slovensko 91901 0034075836 7912 M
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Príloha č. 2 - VZOR Potvrdenia

Označenie dlžníka [názov, sídlo]

V Bratislave, dňa [dátum]

Vec: Potvrdenie

Odvolávajúc sa na:

(i) [názov zmluvy] č. [číslo] , v znení jej všetkých neskorších dodatkov, uzatvorenú medzi dlžníkom
[obchodné meno/priezvisko a meno] , [sídlo/trvalé bydlisko] , [IČO/RČ] (ďalej len „Dlžník") a

[názov, sídlo. IČO] (ďalej len „Banka"), na ktorej základe Banka poskytla Dlžníkovi úver vo výške
[suma] [mena] (ďalej len „Úver"),

(ii) oznámenie Dlžníka o jeho úmysle uhradiť nesplatenú časť Úveru spolu s príslušenstvom a všetky
ostatné peňažné záväzky voči Banke (ďalej len „Záväzky voči Banke")- pričom nesplatená časť Úveru
bude uhradená z prostriedkov úveru poskytnutého Dlžníkovi spoločnosťou Tatra bankou, akciovou
spoločnosťou, so sídlom na Hodžovom nám. 3. 81 1 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 (ďalej len ..Tatra
banka") a príslušenstvo a všetky ostatné peňažné záväzky voči Banke budú uhradené z vlastných
prostriedkov Dlžníka.

Vám týmto oznamujeme a potvrdzujeme nasledovné:

e) Banka potvrdzuje, že ak splatenie Záväzkov voči Banke bude vykonané dňa [dátum] (ďalej len „Určený
deň") vo výške [suma] [mena] (ďalej len „Suma Záväzkov voči Banke") na účet Dlžníka vedený
Bankou pre Dlžníka č. [účet] /I 100 (ďalej len „Určený účet"), po zaplatení Sumy Záväzkov voči Banke
v Určený deň na Určený účet dôjde k zániku Záväzkov voči Banke,

0 Banka sa ďalej zaväzuje, že do 7 dní od zaplatenia Sumy Záväzkov voči Banke v Určený deň na Určený
účet doručí Dlžníkovi potvrdenie o zániku Záväzkov voči Banke,

g) Banka súhlasí s tým. aby sa toto potvrdenie, ako aj potvrdenie vystavené v zmysle písm. b) vyššie
poskytlo Tatra banke.

[názov Banky]

[meno, priezvisko a funkcia] [meno. priezvisko a funkcia]

Príloha č. 3 -Zoznam Pasívnychsúdnych sporov
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Zoznam Pasívnych súdnych sporoch Dlžníka

1. súdny spor :

Žalobca : TULLA ENTERPRISES LTD., 4th floor, Lawford House, Albert Place,
London N3 IRL. United Kingdom, identifikačné číslo : 04345575.

Žalovaní : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra

Výška žalovanej sumy : 13.277.567,55 € (t.j. 400 miliónov Sk)

(Z tejto sumy pripadá na TAVOS, a.s.. Piešťany : 1 .991 .635,1 3 €,

t.j. 60 miliónov Sk)

Číslo konania : 29Cb/56/2002 (Krajský súd v Bratislave)

2. súdnv spor :

Žalobca : Generix, a.s., Dvoŕákovo nábrežie. 81 1 02 Bratislava. IČO: 36 172 243

(pôvodný žalobca: Poľnohospodárske družstvo Podolie)

Žalovaný :Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany

Výška žalovanej sumy : o náhradu majetkovej ujmy vo výške 257.788,- € (za obdobie od

01.05.2004 dol2.05.2010)

Číslo konania : 7C/503/2008 (Okresný súd v Piešťanoch)

3. súdnv snor :

Žalobca : Generix, a.s., Dvoŕákovo nábrežie, 81 1 02 Bratislava, IČO: 36 172 243

(pôvodný žalobca: Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a.s.. Horná Streda)

Žalovaný :Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany

Výška žalovanej sumy : o náhradu majetkovej ujmy vo výške 70.000,- € (za obdobie od

01.05.2004 dol2.05.2010)

Číslo konania : 4Cb/35/2009 (Okresný súd v Piešťanoch)

4. súdnv spor :

Žalobca : Generix, a.s., Dvoŕákovo nábrežie, 81 I 02 Bratislava, IČO: 36 172 243
(pôvodný žalobca: Poľnohospodárske družstvo Ostrov)

Žalovaný :Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany

Výška žalovanej sumy : o náhradu majetkovej ujmy vo výške 503.341,36 € (za obdobie
od 01.05.2004 do 12.05.2010)

Číslo konania : 9C/234/2009 (Okresný súd v Piešťanoch)
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