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Dodatok Č. 2k zmluve o kontokorentnom úveie Č. 581/2020ĺ1j7

Dodatok Č. 2 k zmILne o kontokorentnorn úvere Č. 584/2020/Ul

(dak] len DoJa(ok) uv.avretý medzi stnmam:

Obec Šarišské Jaslrahie. IČO: 00330213, Šarišské iastrabie 257.; 065 4$ Šarišské iastrabie (ďalej len D]žnik) a

Všeobecná úverová banka. as.. go sídlům Mlvnské nivy I. 829 90 Bratislava. Slovenská republika. IČO: 31 320 J 55.
/apísaná V ohchodnom regiswi Okzvsnhcí súdu Bratislava J. oddíel Sa, vložka Č.: 341 ;R ďale len Veritefl.

Tento Dodatok nieni 3 dnpÍňa zmluvu O kontokorentnom ůvcre Č. 584720201)7 uzavretú medzi l)Ihiíkunt a
Veriteľom dňa 17.06.2020v znením jej predchádzaiúeich dudatkoi (ďalej len Zmluva O ú%ere) i súlade s článkoni
l9 príloln Znilttvv o úvere Všeobecné obchodně podmienkv pre úver.

I. VkJadové prav idlá a definície

1.1 V tomto Dodatku:

(a) Dcň účinku dodatku znamená deň. v ktor Veritel‘ akceptoval splnenie všetkýeh dokumelltárn)ch
odkladacich podmienok uved,‘n‘1ch v prilohe odkladacie podmienkv tohto Dodatku. ‘ takc lortiic
s takým obsaliom. aké sú pre Vcriteľa akceptovateľné. pričom v prípade. že tento Dodatok je

zmvsle Zákona o slobode inľormácií Č. 21/2000 Li. v znení neskoršich predpisov povínne
zcrcíňovuným. e Dlžzik uzrozumený s tým, že v sůlade s ustanovenim 473 ()hčianskeho
zákonníka může byť Dňom účinku dodatku najskór deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia:

(h) l‘okial‘ niť je v tomto Dodatku výslovne uvedené inak, výrazy s veľkým ‚ačiat čnni pismieiionl
uvedené v Zmluve o ťivcre inaI ú Loin(o Dodatku význam, ktorý je im priraden v Zmluve o úvere.

1.2 Ustanovenia článku I. prílohv Zmluvv o úvere Veoheené ohehodné podmienkv pre ÚVCľ) 53 ztalittjú na
tento IX;datok rovnako. akc kehy holi v celosti obsiahnuté v samolnom texte Lolito Dodatku. s tým, že odkaz
na 7.mluvu O úvere sa považuje za odkaz na tento Dodatok.

2. Znieny

Veriteľ a Dlžnik sa dohodli, že poČnúe Dňoni účinku dodatku Sa Zmluva o úvere mcní 3 dopiňa nasledovne:

(a) tahuľka stanovujúea limity a ohdohia pre poskvttiutie peňažnýcli prosu iedkov uvedená v čbinktt I
príluhy zmluvy o úvere Specifické podmienk úveru Sa vypúšČa a nahrádza nasledovnou lahul‘knu:

Celková výška úverlt v dohodnutej »iene Obdobie

50 0110.00 odo Dňa účinku Dodatku Č. 2. najskňr šak

_________________

oJ_I_7,06.2022_do_29._12.2022
iono oJ 30.12.2022 do 31.12.2022

50000.00

____________________—-

odOl .01:2023 do 6.06.21)23

(h) dátum uvedený - ustanovení Článku 2.2 bod (aj Zmluv) sa vypúšfa a nahrádza dálumoni
16.06.2023:

tel odplata za ..Skrátenie koneČnej splatnosti kontokorentného alebu revoívngo\ ého úvera dodatkom
k zmluie vedená v článku 3. bod 3.1 sa ‘‘púšt‘a ti presúva sado hodu 3.2v nasledovnoni zneni:

Skrálenie koneěnej splatnosti kontok‘orentného 3 % z dohodnutého ůverového ránlcu. nim.

aleho revol‘ ingového úvertl dodaikomk ‚mluve 500.00 EUR
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Dodatok Č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere Č. 58-U2020!UZ

(d) ustanovenie článku 6. hod 6.3 prilohy znduvv o úvere Špecitické podmienky úveru sa vypúšťa
a nahrád,a sa nasledovnm znením:

„V prípadoch. kedy je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté doručovanie “ybraných
dokumentov elektronick3je adresou Veritela nasledovná emailová adresa řrepktnaa‘.uksk, ato
až pokial Veriteľ neoznámi Dlžnikovi zmenu tejto e-mailovej adresy.

3. Záväzkv Dlžníka

3.1 Dlžnik sa zaväzuje zaplatit VerkeFovi nasledovně odplaty. so splatnosťou v deň uzavretia Dodatku.
nanesk6r‘ naibližšie nasledujúci pracovný deň:

Í Odplata Výška odplaty
Odplata za predlženie splatnosti kontokorentného úveru 50.00 E
(uzavretie dodatku k zmluve o úvere)

3.2 Dlžnik Sa zavázuje riadne a včas splnit‘ všetk) povinnosti. ktorě sú mu uložené týmto Dodatkom.

4. Platnosť

V pripade, ak lká účinku dodatku nenastane v lehote 61) kalendárnveh dnĺ odo dáa podpisu tohto Dodatku.
tento Dodatok stráca platnost‘ a účinnost‘ v nasledujúci deň po uplynutí tejto lehoty.

5. Osobitné tistanovenia

(a) l)lžnik vhIasuje, že peňažně prostriedky podľa tejto zmluvy o úvere vráti tak, aby nedošlo k
porušeniu právnych predpisov, ktorě sa hotýkajú. namá aby nedošlo k porušeniu ustannvenia 17
ods. 2 zákona č.583!2004 Z.z. v znení neskoršich predpisov. o splatení návratných zdroiov
financovania použitých na úhradu mých ako kapitálovch výdavkov. do konca rozpočtového roka.

(b) Fext prílohy /.mluv‘ o ú‘ere „Všeobecné obchodně podmienky pre úverv sa vypúšťa a nahrádza
Sa textom prilohy Všeobecné obchodně podniienky pre úvery. ktor je pripojený k tomuto
Dodatku. V prípade doterajšieh úprav a doplnení v zmluve o úvere. tkajúcich sa textu
jednotlivých budov priloh Všeobecné obchodně podmienky pre úver‘. Sa odkaz na ČiMa článkov
a hodov posudzuje podFa toho textu prilohy Všeobecné obchodně podmienky pre úvery. ktorý bol
platný v čase vvkonania dotknutej ůpravy.

6. Záverečné nstanovenia

6.1 S výnimkou zmien výslovne uvedených v článku 2 vyššie-. ustanovenia 7.mluvy o úvcľe zostávajú V

platnosti a účinnosti“ původnom znení. Akýkoľvek odkaz v Zmluve o úvere na zmluvu O úverc Sa odo Dik
účinku dodatku považuje za odkaz na Zmluvu o úvere v z.neni tohto Dodatku.

6.2 Ustanovenia príloh‘ Zmluv) o úere Všeobecné obchodně podmienk pre úver«. upravujúce rozhodné
právo. sa vzCahujú na tento Dodatok rovnako. ako keby holi v celosti obsiahnutě v samotnom texte tohto
Dodatku. stým, že odkaz na zm!uvu o úvere Sa považuje za odkaz na tento Dodatok.
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Dodatok Č. 2 k z(nIuve o kontokorentnom úvere Č. 584/2020.17

i‘riloha:

I. Odkladacie podrnienky
2. Všeobecné obchodně podrnicnky pro ůvery zo dňa 15.12.2021

Dlžiiik: :1

Dň

Obehodné meno/Názov: Obec Šarišská .Ias(rat,ie

Mno: PaedDr Ľubomír Rcšetär ;‘ -

FunkeiaiOprávnenie,utwsta
2

Podpis:

ľ
‘

‘eritel‘: ...
DňaI? ..t,Z2Z.. VÚB.n ina

\ sobtcna uL:oa huika a
Tr-- ijtoUUflhl .

Meno: ing. Zlatka Pekurčíkovú
Funkcia!Oprä‘nenie: riadiLe ninébo ohchodného cenlra (na základe plnoniocenstvu ‚.0 (Iňa 03.012022)

‘odpis:

Mono: [u. ĺ.tlza%Rcpko
FunkciaOpiánenie: manažér klíentskyeh ziahov senior (na základe plnornocerniii zo dňa O3.0l.2U22

.1

Podpis:

J

3/4



Dlžník

Ďiišie odkladacie podmienky

Dodaiok Č. 2k zrnluve o kuntokorentnom u\ere Č.5842 (320 UZ

PríIoh

Odkiajacie podniicnky

[(sornn puLvľJenie Dlžuíka aleho ľ radu iády So‘ euske repuhhky o z‘erejflcflI Lo]itú Dodatku k ‚.mluve o úvre

súladc so úkonorn Číslo 21 1/2000 tz. v zneuí ncskojších prcdpisov vo forrnc a s obsahorn akceptovatel‘nýrni PVC

Vcriteľ a

Dokument preukn-řujúci súhlas obecného zasĹupitels(va s prolongáciou úvcru podia Icjto zmluvy O ŮVCľC. flajmä

pnkiaí ideo výšku a účel ú‘eru. vo Iérme a s ohsahom akceptuvateiiýrni pvc Veritela.
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