
FORM 1:  Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných dlhov 
a garantovaných dlhov vo i zahrani iu

1. Vykazujúci štát   2. íslo dlhu 2a. íslo dlhu vo vykazujúcom štáte         

3. Názov dlžníka 12. Názov verite a  

4. Typ dlžníka 12 a. Inštitúcia garantujúca verite a

1. Vláda Slovenskej republiky

2. Centrálna banka 13. Štát verite a
4. Územná samospráva
6. Verejná právnická osoba 14. Typ verite a 
7. Právnická osoba s majetkovou ú as ou verejného sektora 1. Vývozca
8. Banka 2. Banka alebo iná finan ná inštitúcia

9. Súkromný 4. Medzinárodná organizácia
5. Názov ru ite a 5. Vláda alebo verejná inštitúcia

6. Dlhopisy (obligácie)

6. Financovanie zo štátneho rozpo tu 15. Dátum vzniku záväzku
Áno Nie

7. Sektor ekonomiky a ú el 16. Suma záväzku

_______________________________ z toho

1. ___________________ Istina pôvodne nezaplatená v lehote splatnosti 

8. Typ zmluvy 2. ___________________ Úrok pôvodne nezaplatený v lehote splatnosti

0. Bežný úver alebo pôži ka 3. ___________________ Istina zaplatená pôvodne v období konsolidácie

1. Refinancovanie dlhu 4. ___________________ Úrok pôvodne zaplatený v období konsolidácie

2. Reštrukturalizácia dlhu – nový režim splátok dlhu 5. ___________________ Istina zaplatená do jedného roka

3. Ostatné 6. ___________________ Reštrukturalizácia súkromného negarantovaného dlhu

9. Platby istiny 17. Mena
1. Rozvrh splátok 1. Vykazuje záväzok ________________________

1. Rovnaké splátky 2. Spláca dlh __________________________

2. Anuita 18. Typ úroku alebo bázy
3. Jediná splátka 1. Bezúro ná pôži ka

4. Ostatné 2. Úrok zahrnutý v istine
3. Pevná úroková sadzba

2. Splátky závisia od 4. Pohyblivá úroková sadzba 

1. Celkový záväzok 5. Ostatné 
2. Každé erpanie Ak sú sadzby pohyblivé, udáva sa báza

6. Prvá pohyblivá báza ___________________________

3. Ak je platba závislá od erpania 7. Druhá pohyblivá báza __________________________

1. Po et mesiacov od erpania úveru 19. Úrokové sadzby alebo rozpätie
         do prvej splátky istiny       

___________________ 1. Prvá pevná úroková sadzba _______________ %          2. Prvá prirážka __________ %

2. Po et splátok istiny 3. Druhá pevná úroková sadzba ______________ % 4. Druhá prirážka _________ %
          po každom erpaní

___________________ 20. Dátum platieb úrokov

10. Dátum splátok istiny 1. Prvý ____________________   2. Posledný _____________________
                                                                  

1. Prvý ______________ 2. Posledný _______________ 3. Po et splátok za rok ___________________

4. Pre bod 19.3. alebo bod 19.4. sa uvedie dátum,

3. Po et splátok za rok _____________________ od ktorého budú sadzby plati  ________________________

11. Obdobie konsolidácie
21. Záväzkové poplatky

Od ___________________ Do ___________________ (sadzba v %) _________________

22. Poznámky

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky: Meno a priezvisko spracovate a hlásenia:    Odtla ok pe iatky 
I O:    a podpis spracovate a hlásenia:

íslo telefónu:

íslo faxu:


