Dexia Komunál univerzálny úver
Zm|luvao úvere
č.4|l0t6l09
Dodatok č.1
Dexia banka Slovenskoa.s.
Sídlo:Hodžova11,0l0 l l Žilina
IČo:3l 57595l
IČ DPH: sK2020372541
zapísanáv obchodnomregistriokesnéhosúduv Žiline, oddiel: Sa' Vložkačíslo:148/L
(d'alejlen Banka)
Klient:
obec Pčo|iné
č.121' 06735 Pčoliné
Sídlo:obecný úrad'Pčo|iné
IČo: 00 323 403
Zastúpený: Ing. Zuzana Gajdošová.starostkaobce
Čisloúčtu:892956300r/5600
(d'alejlen Klient)
uzatvárajúpodl'a $ 516 ods. 1 občianskehoziíkonníkatento dodatok k Zmluve o úvere
é. 41lo16t09zo dňa 20.10.2009,na ziákladektoréhosa zmluvnéstrany dohodli na znene a
uvedenejzmluly:
doplnenínasledovnýchustanovení
Č|ánokI.
Obsah dodatku
2. Predmet zmlury
Bod 2.2.]' watane znenia nrislušnýchpodbodovsa nahródza nasledovnýmtextom:
2.2.1. výška Úveru: do 71 247,.Et]R, s|ovom:Sedemdesiatjedentisícdvestoštyridsat'sedem
eur.
Bod 2.2.4, vrátane znenia oríslušnýchpodbodovsa nahrádza nasledowým texÍom:
2.2.4.ÚročenieÚveru:
2.2.4.l' Druh úrokovejsadz\: Revizibilná
EURIBOR
2'2.4.2.Zák|adnásadzbaje hodnota3 mesačnélro
2.2.43 ' Úrokovérozpátieje 3,80 % p.a.
EURIBoR + úrokové
2.2.4'4.Ce|kováRevizibilná úrokovásadzbaie hodnota3 mesačného
rozpátie3'80 7o p.a'
7. Poplatky
Bod 7.3. 7.4. sa rušía nahrádza nasledowým textom
objemuÚveru odo dňa
Banke závtlzkovilprovíziuz nečerpaného
7.3. Klient sa zav?izujezap|atiť
ěerpania(vrátane),a to vo
úěinnostitohtododatkuk Úverovej zmluvedo Dňa najneskoršieho
pÍostriedkov.
qýške0'60 % p' a. z objemuneěerpaných
dňu kalendámehomesiaca'
7.4. Záv.azkováprovíziaje splatnámesaěne,k prvémupracovnému
po mesiaci,v ktoromdošlok nadobudnutiuúěinnostitohto
poěnúcmesiacomnasledujúcim
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dodatkuk Úverovej zmluve.Splátkuzáviizkovejprovízievykoná Banka inkasnýmspósobom
v bode 2.2'5.2.Za úěe|ominkasa poplatkuje Banka oprávnená
z účtuKlienta uvedeného
prostriedkovna úěte.
v bode2.2.5,2aj v prípadenedostatku
úěet
Klienta
uvedený
zaťažiť

13. Sankcie
textonl
Bod ]3.].].], sa rušía nahrádzanasledovným
povinností
sadzbuaždo obnoveniadodržiavania
13.1'l.1.Bankaje oprávnenázvýšiťúrokovú
EURIBOR +
+
p.a.
3
mesačný
do
Klienta v rozpátíod 3 mesačnýEURIBOR 3,80 7o
o sankěnýchúrokoch;
ustanovení
5,80 % p. a., pričomzvýšeniesa nedot:i'ka
Č|ánok .
ustanovenia
Záverečné
z tohtoDodatku č.1 k Zmluve o úvere
l ' Zmluvnéstranyvyhlasujú,že zneny vyplývajúce
zmluvných strán, nie sú im známe
vól'u
20.10.2009,
lryjadrujú
č,.41to|6t09zo dňa
znak
súhlasupripájajúpodpisy os6b
okolnosti, ktoré by ho robili neplatnýma na
oprávnenýchkonaťv ich mene.
2. Tento dodatoknadobúdaplatnosťdňom podpisuobomazmluvnými stranamia účinnosť
zverejnenietohtododatkupodlh
po dni, kedy bolo Banke preukázané
dňom nasledujúcim
potvrdeniao zverejnení,alebo
písomného
zÁkonaé. 2||12000 Z.z., a to predloŽenírn
zverejnením
tohtododatkuv obchodnomvestníkuna základežiadostiBanky, podl'atoho,
ktorá z býchtoskutočností
nastaneskór.
3. ostatnéustanoveniaZmluly o úvereč.411016/09zo dňa 20.10.2009vznení platných
a pre zmluvnéstranyzáviizné.
dodatkov ostávajú
v plnomrozsahunezmenené
z ktorych Banka obdrží
4. Tento dodatokje vyhotovenýv troch originálnychexemplároc|r,
dvaa Klientjedenrovnopis.
5. Klient nie je povinný zaplatiťBanke poplatokza vypracovanieDodatku č' l k Zmluve
o úvereč.4|/0|6109.
V Michalovciach'dňa25.11.2011
Dexia banka Slovenskoa.s.

obec Pčo|iné

Meno a priezvisko: Ing.Marifu Vasilišin
Funkcia:
obchodnýmanažér

Meno a priezvisko: Ing.ZuzanaGajdošová
Starostkaobce
Funkcia:
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Podpis:

Meno a priezvisko: Ing.Alena Harbul'áková
Funkcia:
obchodnýmanaŽér

Podpis:

?---r

Pečiatka:

Podpis:

sexÍt
Peěiatka:
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