
 
 

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) 
c. 22/042/10 

Dodatok c. 1 
Dexia banka Slovensko a.s. Sídlo: Hodzova 11, O10 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 Banka) 

Klient: Obec Suché Sídlo: Obecný úrad, Suché c. 
150,07101 Michalovce ICO: 00 325 848 
Zastúpený : Jarmila Lopatová, starostka obce Císlo 
úctu: 4205058001/5600 
(d'alej len Klient) 

uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Obcianskeho zákonníka tento dodatok k Zmluve o Dexia 
Komunál eurofondy úvere (B) c. 22/042/10 zo dña 08.07.2011, na základe ktorého sa zmluvné 
strany dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej zmluvy: 

Clánok I. 
Obsah dodatku 

2. Predmet zmluvy 

Bod císlo 2.2.1. sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 

2.2.1. Výška Úveru: do 188 401,05 EUR, slovom: Stoosemdesiatosemtisícštyristojeden eur pät' 
centov. 

Bod 2.2.4. vrátane znenia príslušných 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 2,00 % p.a. 
rozpätie 2,00 % 

Bod 2.2.5.3. sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 

2.2.5.3. Amortizácia Úveru: 06.07.2012. 

10.1. Pozitívne záväzky 

Doplñajú sa body 10.1.10. a 10:1.11. s nasledovným textom: 

10.1.10. Klient je povinný najneskôr do piatich pracovných dní po pripísaní prostriedkov zo 
zdrojov štátneho rozpoctu z prípadnej refundácie DPH súvisiacej s úverovanou 
investíciou podfa bodu 2.2.2. Úverovej zmluvy na úcet Klienta vykonat' splátku istiny 
Úveru vo výške zodpovedajúcej výške refundovanej DPH, ktorá mu bola pripísaná na 
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10.1.11. Klient berie na vedomie, ze záväzky z Úveru sa zapocítavajú do celkovej sumy dlhu 
klienta. V nadväznosti na túto skutocnost' sa Klient zaväzuje k 31.12.2011 znízit' 
svoju celkovú sumu dlhu za úcelom dodrzania podmienok na prijatie návratných 
zdrojov fnancovania v súlade s § 17 z. c. 583/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách 
územnej samosprávy. 

12. Sankcie 

Bod císlo 12.1.1.1. sa rušr a nahrádza na,sledovným textom: 

12.1.1.1. Banka je oprávnená zvýšit' úrokovú sadzbu az do obnovenia dodrziavania povinností 
Klienta v rozpätí od 3 mesacný Euribor + 2,00 % p.a. do 3 mesacný Euribor + 2,70 % p. 
a., pricom zvýšenie sa nedotýka ustanovení o sankcných úrokoch; 

Clánok II. Záverecné 
ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, ze zmeny vyplývajúce z tohto Dodatku c. 1 k Zmluve o Dexia 
Komunál eurofondy úvere c. 22/042/10, vyjadrujú ON 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. 2l1/2000 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 Dexia Komunál eurofondy úvere c. 22/042/10 v znení 
neskorších dodatkov ostávajú v plnom rozsahu nezmenené a pre zmluvné strany záväzné. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych exemplároch, z ktory'ch Banka 
obdrzí dva a Klient dva rovnopisy. 

5. Klient sa zaväzuje zaplatit' Banke poplatok za administráciu a monitorovanie, ktory" je 
splatný v deñ úcinnosti Dodatku vo výške 82,98 EUR slovom: Osemdesiatdva eur 
devät'desiatosem centov. 

V Michalovciach, dña 07.07.2011 V Michalovciach, dña 
07.07.2011 
Dexia banka Slovensko a.s. Obec Suché 

Meno a priezvisko: Ing. Marián Vasilišin Meno a priezvisko: Jarmila Lopatová 

Funkcia: Obchodný manazér Funkcia: Starostka obce 

Podpis: Podpis: 

Meno a priezvisko: Ing. Alena Harbul'áková 
Funkcia: Obchodný 
manazér 
Podpis: 
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Dexia - 951/03/0709 - Dodatok (univerzálnv) 
2/


