Dexia Komunál univerzálny úver
Zmluva o úvere
c. 22/087/10
Dodatok c. 1
Dexia banka Slovensko a.s. Sídlo: Hodzova 11, 010 11 Zilina ICO: 31 575 951
IC DPH: SK2020372541
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Ziline, Oddiel: Sa, Vlozka císlo:
148/L
(d'alej len
Klient: Obec Suché Sídlo: Obecný úrad, Suché c. 150,
07101 Michalovce IC0: 00 325 848
Zastúpený : Jarmila Lopatová, starostka obce Císlo
úctu: 4205058001/5600

(d'alej len
uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Obcianskeho zákonníka tento dodatok k Zmluve o úvere c.
22/087/10 zo dña 11.10.2010, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene a
doplnení nasledovných ustanovení uvedenej zmluvy:
Clánok I.
Obsah dodatku
2. Predmet zmluvy
Bod 2.2.4. vrátane znenia prí.slušných podbodov sa ruší a nahrádza nasledovným textom:
2.2.4. Úrocenie Úveru:
2.2.4.1. Druh úrokovej sadzby: Revizibilná.
2.2.4.2. Základná sadzba je hodnota 3 mesacného EURIBOR. 2.2.4.3. Úrokové rozpätie je
2,30 % p.a.
rozpätie 2,30 %

7. Poplatky
Bod 7.3. sa ruší a nahrádza nasledovným textom
7.3. Klient sa zaväzuje zaplatit' Banke záväzkovú províziu z necerpaného objemu Úveru odo
dña úcinnosti tohto Dodatku c. 1 k Úverovej zmluvy do Dña najneskoršieho cerpania
(vrátane), a to vo výške 0,60 % p.a. z objemu necerpaných prostriedkov.

13. Sankcie
Bod 13.1.1.1. sa ruší a nahrádza nasledovným textom
13.1.1.1. Banka je oprávnená zvýšit' úrokovú sadzbu az do obnovenia dodrziavania
povinností Klienta v rozpätí od 3 mesacný EURIBOR + 2,30 % p.a. do 3 mesacný
EURIBOR + 4,29 % p. a., pricom zvýšenie sa nedotýka ustanovení o sankcných
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Clánok II. Záverecné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, ze zmeny vyplývajúce z tohto Dodatku c. 1 k Zmluve o úvere
c. 22/087/10 zo dña 11.10.2010, vyjadrujú vôl'u zmluvných strán, nie sú im známe
okolnosti, ktoré by ho robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb
oprávnených konat' v ich mene.
2.

Tento dodatok nadobúda platnost' dñom podpisu oboma zmluvnými stranami a úcinnost'
dñom nasledujúcim po dni, kedy bolo Banke preukázané zverejnenie tohto dodatku podl'a
zákona c. 211/2000 Z.z., a to predlozením písomného potvrdenia o zverejnení, alebo
zverejnením tohto dodatku v Obchodnom vestníku na základe ziadosti Banky, podl'a
toho, ktorá z týchto skutocností nastane skôr.

3.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o úvere c. 22/087/10 zo dña 11.10.2010 v znení neskoršieho
dodatku ostávajú v plnom rozsahu nezmenené a pre zmluvné strany záväzné.

4.

Tento dodatok je vyhotovený v troch originálnych exemplároch, z ktorých Banka obdrzí
dva a Klient jeden rovnopis.

5.

Klient nie je povinný zaplatit' Banke poplatok za vypracovanie Dodatku c. 1 k Zmluve o
úvere c. 22/087/10 zo dña 11.10.2010.

V Michalovciach, dña 07.07.2011

V Michalovciach, dña 07.07.2011

Dexia banka Slovensko a.s.

Obec Suché

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

Ing. Marián Vasilišin

Podpis:

Jarmila Lopatová

Podpis:

Meno a priezvisko:

Ing. Alena Harbul'áková

Funkcia:
Podpis:

Obchodný manazér

Peciatka:

Peciatka:
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