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Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
č. 25/013110
Dodatok Č. 1

Dexia banka Slovensko a.s.
Sídlo: Hodžova ll, O l O II Žilina
IČO: 31 575951
IČ DPH: SK202037254l
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: l48/L

(ďalej len banka)

Klient
Obec Záhorce
Sídlo: Obecný úrad, Krtíšska cesta č. 173/98, Záhorce, 991 06 Želovce
IČO: OO319 694
Zastúpený: PaedDr. Branislav Kázmer, starosta obce
Číslo účtu: 605000200115600

(ďalej len klient)

uzatvárajú v súlade s § 516 ods. l Občianskeho zákonníka tento dodatok k Zmluve o Dexia
Komunál eurofondy úvere (B) č. 25/013/10 zo dňa 30.03.2010, na základe ktorého sa zmluvné
strany dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej zmluvy:

Článok l.
Obsah dodatku

2. Predmet zmluvy

Bod 2.2.1. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

2.2.1. Výška Úveru: do 43 527,41 EUR, slovom: Štyridsat'tritisÍCpät'stodvadsat'sedem eur
štyridsat'jeden centov. .

Bod 2.2.3.4. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

2.2.3.4. Klient nie je oprávnený opätovne čerpat' už splatenú čast' Úveru.

Bod 2.2.4. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

2.2.4. Úročenie Úveru

2.2.4.1. Druh úrokovej sadzby: Revizibilná.

2.2.4.2. Základná sadzbaje hodnota 3 mesačného EURIBOR

2.2.4.3. Úrokové rozpätie je 2,13 % p. a.

2.2.4.4. Celková Revizibilná úroková sadzba je hodnota 3 mesačného EURIBOR + úrokové
rozpätie 2,13 % p. a.

Bod 2.2.5.3 sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

2.2.5.3. Amortizácia Úveru: 30.12.2011.
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6. Poplatky a záväzková provízia

Bod 6.2. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

6.2. Klient sa zaväzuje zaplatiť Banke záväzkovú províziu z nečerpaného objemu Úveru, a to vo
výške 0,5325 % p. a. z objemu nečerpaných prostriedkov

6.2.1. Záväzková provízia je splatná mesačne, k prvému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca.
Splátku záväzkovej provízie vykoná Banka inkasným spôsobom z účtu Klienta uvedeného
v bode 8.4. Úverovej zmluvy.

10. Ďalšie povinnosti klienta

Do článku 10. sa dopíňa bod JO.l.lO v nasledovnom znení:

10.1.10. V prípade refundovania časti DPH súvisiacej s úverovaným projektom zo Štátneho
rozpočtu sa Klient zaväzuje použit' refundovanú sumu na splatenie Úveru.

12. Sankcie

Bod 12.1.1.1. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

12.1.1.1. Banka je oprávnená zvýšiť úrokovú sadzbu až do obnovenia dodržiavania povinností
Klienta v rozpätí od 3 M EURIBOR + úrokové rozpätie 2,13 % p. a. do 3 M
EURIBOR + úrokové rozpätie 2,75 % p. a., pričom zvýšenie sa nedotýka ustanovení
o sankčných úrokoch;

Článok II.
Záverečné ustanovenia

l. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o Dexia
Komunál eurofondy úvere (B) č. 25/013/10, vyjadrujú vôľu zmluvných strán, nie sú im
známe okolnosti, ktoré by ho robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb
oprávnených konať v ich mene.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňa
29.03.2011. P okial' z platných právnych predpisov vyplýva neskorší deň účinnosti
tejto zmluvy, zmluva nadobúda účinnosť v zmysle platných právnych predpisov.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
č. 25/013/100stávajú v plnom rozsahu nezmenené a pre zmluvné strany záväzné.
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4. Tento dodatok je vyhotovený v troch originálnych exemplároch, z ktorých Banka obdrží
dva a Klient jeden rovnopis.

5. Klient nie je povinný zaplatiť Banke poplatok za vypracovanie Dodatku č. 1 k Zmluve
o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 25/013/10 zo dňa 30.03.2010.

V Banskej Bystrici, dňa 28.03.2011

Dexia banka Slovensko a.s.
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Ďuriak
Funkcia: riaditel' regionálneho

o ne o c tr

Obec Záhorce
Meno a priezvisko:
nkcia:

PaedDr. Branislav Kázmer
starosta obce

Podpis:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

r-
QMr~~ ~

D"xia banka Slovensko a.s.r:
07/2
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