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Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A)
42/044/10
Dodatok č. 3
Prima banka Slovensko, a.s.
Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31 575 951
IČ DPH: SK2020372541
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len banka)
Klient:
Obchodné meno: Obec Čavoj
Sídlo: Obecný úrad Čavoj, 972 29 Čavoj
IČO: 00 318 035
Zastúpený: Ján Novotka, starosta obce
Číslo účtu: 9000182001/5600, IBAN: SK24 5600 0000 0090 0018 2001
(ďalej len klient)
uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka tento dodatok k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (A)
č. 42/044/10 zo dňa 17.08.2010, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení nasledovných
ustanovení uvedenej zmluvy:
Článok I.
Obsah dodatku

2. Predmet zmluvy

Bod 2.2.5. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:
2.2.5. Splácanie Úveru
2.2.5.1. Splátky istiny Úveru: rovnomerné.
2.2.5.1.1. Frekvencia splácania: v mesačných splátkach vo výške 290,00 EUR s výnimkou poslednej splátky, ktorá bude vo
výške zostatku úveru. Splátky budú realizované k 25. dňu mesiaca.
2.2.5.1.2. Prvá splátka: 25.09.2014.
2.2.5.2. Splátky úrokov Úveru: Splátky úrokov Úveru: pravidelné mesačné k 01. dňu kalendárneho mesiaca. Banka je
oprávnená zaťažiť účet Klienta uvedený v bode 8.4. Úverovej zmluvy za účelom realizácie splátky úrokov aj v prípade
nedostatku peňažných prostriedkov na účte Klienta.
2.2.5.3. Amortizácia Úveru: 30.09.2024.

10. Ďalšie povinnosti Klienta

Bod 10.1.10. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:
10.1.10. Klient je povinný zrealizovať mimoriadnu splátku Úveru z refundovaného Nenávratného finančného
príspevku do 3 pracovných dní od pripísania Nenávratného finančného príspevku na účet klienta.
11. Zábezpeka

Bod 11.1. sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

11.1. Zmenka
11.1.1. Klient vystaví v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 191/1950 Zb. o zmenkách a šekoch vlastnú blankozmenku
č. 42/044/10 na rad Banky. Banka je oprávnená túto zmenku vyplniť v zmysle a za podmienok dohodnutých vo vyplňovacom
oprávnení určenom v Úverovej zmluve. Uvedená blankozmenka sa stáva úplnou a platnou zmenkou až po doplnení jej
chýbajúcich ustanovení v súlade s vyplňovacím oprávnením.
11.1.2.Klient určuje vyplňovacie oprávnenie nasledovne. Banka je oprávnená doplniť jej chýbajúce časti v časti určenia:
11.1.2.1. zmenkovej sumy a meny, ktorú je Klient bezpodmienečne povinný zaplatiť. Doplnená suma nesmie presiahnuť výšku
peňažného záväzku Klienta voči Banke v čase vyplnenia zmenky vzniknutého na základe Úverovej zmluvy, a to vrátane nárokov
Banky voči Klientovi na vrátenie plnení poskytnutých na základe uzatvorenej Úverovej zmluvy v prípade neplatnosti alebo
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neúčinnosti Úverovej zmluvy alebo jej jednotlivých ustanovení, ako aj nárokov Banky voči Klientovi na vrátenie poskytnutých
plnení v prípade, že sa Úverová zmluva považuje za neuzatvorenú;
11.1.2.2. za deň splatnosti sa uvedie najneskôr 365. kalendárny deň (podľa okolnosti) po dni, kedy sa stal splatným celý
záväzok alebo po odoslaní výzvy na predčasné splatenie celého úveru spolu s príslušenstvom;
11.1.2.3. pobočky Banky s udaním jej adresy, v ktorej bude Klient povinný splatiť zmenkovú sumu.
11.1.3. Banka prijíma vyplňovacie oprávnenie špecifikované v bode 11.1.2. tejto zmluvy. Banka v prípade vyplnenia chýbajúcich
ustanovení zmenky Klientovi oznámi pred predložením zmenky na plnenie, ako bola zmenka vyplnená. Od vyplňovacieho
oprávnenia nie je možné odstúpiť, vypovedať ho ani ho meniť. Zánik platnosti tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť
vyplňovacieho oprávnenia.
11.1.4. Po úplnom splnení všetkých záväzkov Klienta vyplývajúcich z tejto zmluvy je Banka povinná blankozmenku špecifikovanú
v bode 11.1.1. tejto zmluvy vrátiť opatrenú potvrdením o zaplatení zmluvného záväzku, alebo inak znehodnotiť.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.
4.
5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny vyplývajúce z tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere
(A) č. 42/044/10, 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.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni,
kedy bolo Banke preukázané zverejnenie tohto dodatku podľa zákona č. 211/2000 Z.z., a to predložením písomného
potvrdenia o zverejnení, alebo zverejnením tohto dodatku v Obchodnom vestníku na základe žiadosti Banky, podľa
toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 42/044/10 ostávajú v plnom rozsahu
nezmenené a pre zmluvné strany záväzné.
Tento dodatok je vyhotovený v troch originálnych exemplároch, z ktorých Banka obdrží dva a Klient jeden rovnopis.
Klient nie je povinný zaplatiť Banke poplatok za vypracovanie Dodatku č. 3 k Zmluve o Dexia Komunál
eurofondy úvere (A) č. 42/044/10 zo dňa 17.08.2010.

V Prievidzi, dňa 28.08.2014
Prima banka Slovensko, a.s.

Klient: Obec Čavoj

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

Ján Novotka

Funkcia:

starosta obce

Podpis:

Podpis:

Meno a priezvisko:
Funkcia:
Podpis:
Pečiatka:
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