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Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
c.02/081/09
Dodatok c. 3
Dexia banka Slovensko a.s.
Sídlo: Hodžova ll, Ol O II Žilina
ICO: 31 575951
IC DPH: SK202O37254l
zapísaná v Obchodnom registri Okrest:léhosúdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka císlo: l48/L
(dalej len banka)
Klient:
Obec Hôrky
Sídlo: Obecný úrad 111,01004 Žilina Hôrky
ICO: OO321 303
Zastúpenie: Ing. Miroslav Kašuba, starosta obce
Císlo úctu: 5592600001/5600
(dalej len klient)

-

ol

uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Obcianskeho zákonníka tento dodatok k Zmluve o Dexia
Komunál eurofondy úvere (B) c. 02/081/09 zo dna 14.12.2009, na základe ktorého sa zmluvné
strany dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej zmluvy:

Clánok l.
Obsah dodatku
2. Predmet zmluvy
Bod 2.2.1. sa ruší a nahrádza nasledO'llným textom:
~~

2.2.1.

výška Úveru: do 98 653,34 slovom: Devät'desiatosemtisícšest'stopät'desiattri
tridsatštyri

eur

centov.

(navýšenie pôvodného Úveru 035000,-

EUR, slovom: Tridsat'pät'tisíc

eur)

Bod 2.2.2. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

.-

2.2.2. Úcel Úveru: Predfinancovanie a spolufinancovanie Projektu "Rekonštrukcia
a modernizácia Základnej školy s materskou školou Hôrky"

Bod 2.2.3.2. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:
,

"

2.2.3.2.Dátum posledného Cerpania Úveru nesmie byt neskôr ako 15.07.2011.

,
Bod 2.2.5.3. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:
2.2.5.3.Amortizácia

Úveru: 29.07.2011.

.
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4. Cerpanie Uveru a podmienky predchádzajúce cerpaniu
Do bodu 4.4.1. sa dopÍna bod 4.4.1.2. v nasledovnom znení:
4.4.1.2. Klient predložil Banke písomné potvrdenie, ktoré preukazuje, že došlo k zverejneniu tohto
Dodatku c. 3 k Úverovej zmluve v súlade s podmienkami platných právnych predpisov,
najmä zákona c. 40/1964 Zb. a zákona c. 211/2000 Z.z.

Clánok II.
Záverecné ustanovenia

l. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny vyplývajúce z tohto Dodatku c. 3 k Zmluve o Dexia
Komunál eurofondy úvere (B) c. 02/081/09, vyjadrujú vôlu 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. Dodatok nadobúda platnost a úcinnost dnom jeho podpísania zmluvnými stranami.
Pokial' z platných právnych predpisov vyplýva-neskorší den úcinnosti tohto dodatku,
dodatok nadobúda úcinnost v zmysle platných právnych predpisov.
3. Ostatné ustanovenia Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úveru (B) c. 02/081/09
ostávajú v plnom rozsahu nezmenené a pre zmluvné strany záväzné.
4. Tento dodatok je vyhotovený v troch originálnych exemplároch, z ktorých Banka obdrží
dva a Klient jeden rovnopis.
5. Klient sa zaväzuje zaplatit Banke poplatok za vypracovanie Dodatku c. 3 k Zmluve
o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) c. 02/081/09, ktorý je splatný v den, v ktorý
Klient preukázal Banke, že došlo k zverejneniu Dodatku c. 3 k Úverovej zmluve v súlade
s podmienkami platných právnych predpisov, najmä zákona c. 40/1964 Zb. a zákona c.
211/2000Z.z. a k nadobudnutiuúcinnostitohto Dodatku c. 3 k Úverovejzmluve,a to vo
výške 166,- EUR slovom: Stošestdesiatšest eur.

V Žiline, dna 16.03.2011

V Žiline, dna 16.03.2011

Dexia banka Slovensko a.s.
Meno a priezvisko:

Obec Hôrky
Meno a priezvisko:
Funkcia:

..".""

Funkcia:

POpiS.
d . .

Ing. Emma Gondžérová
obchodnýmanaiér ..-4

Meno a priezvisko:

Funkcia:
Podpis:
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Podpis:
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Ing.Z zana cZov,;
obchodný manažér
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Ing. Miroslav Kašuba
starosta obce
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Peciatka:

Peciatka:

Dexla banka Slovensko a.s,
02116
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