Zmluva o Dexia Komunál eurofondyúvere@)

é,.4un78n0

Dodatok ě. 1
Dexia banka Slovenskoa.s.
sídlo|Hodžova| |. 0l0 l l Ži|ina
IČo: 3l 57595l
Ič DPH: sK2o2037254l
zapísanáv obchodnomregistriokesnéhosúduv Žiline. oddie|:sa. v|oŽkačíslo:l48/L
(ďalej len Banka)

Klient:
obec Pčoliné
č.l2l' 0ó7 35 Pčo|iné
sÍdlo:ob€ c ný úÍrd'Pčo|iné
IČo: 00 323 403
zrstúpený: Ing.Zuzana Gajdošová.strrostkr obce
Čís|oúčtu:8929563o0U560o
(d'alejlen Klient)
v súlades $ 5ló ods. l občianskeho
zá.konnlka
tgntodadatokk zm|uye o Dexia Komuná| eurofondyúvere
uzatvárajú
(B) č.4ll078/1o zo dňa 2ó.1l.20l0, na ák|ade ktoréhosa zmluvnéstranydohodli na zmen€ a doplnenínasledovných
ustanoveníuvodenejzmluvy:
C|ánokI.
Obsah dodatku
2. Predmet zmluvy
Bod 2.2.1.sa rušía nahrádza nasledoýnýmtextom:
eur tridsat'dvacentov'
2.2.l. VýškaÚveru: do 205 8o8,32 EUR, slovom:Dvestopát'tisícosemstoosem

Bod 2.2.3,2,sa rušía nahródza nasledwným te:ctom:
2.2.3.2. Dátumposledného
Čerpania
Úveru nesmieb1ťneskór ako 22.||.20|2.
Bod 2.2.1. yrátane znenia oríslušnýchoodbodovsa rušía nahnjdza nasledoynýmlextom:
2.2.1. Úročenie Úveru:
2.2.4.l. Drub úrokovejsadzby:Revizibilná
hodnota6 mesačného
EURIBoR.
2.2.4.2. zék|adnásadzbaje
2.2.4.3' Úrokovérozpátieje3'80 %p'a.
rozpátie3'80 % p.a.
EUR|BOR + úrokové
2.2.4.4. celková Rovizibilná úrokovásadzbaie hodnota6 mesačného
Bod 2.2.5.3.sa rušía nahnjdzq nasledoýnýmtextom:
2'2,5,3,Amortizácial'JYeru]23.lt.20|2.
6' Poplrtky $ ávízkoví pÍovÍzir
Bod 6.2' ýrátane znenia ďíslušnéhoDodbodu sa rušia nah|ádza nasledoýhýmte,tom:
tohto dodatku
objemuÚveru odo dňa účinnosti
ó'2. Kli€nt sa zavázuje zap|ďiťBu|ke zÁvázkovúprovíziuz neěerpaného
(vrátane),ato vo výške0,60% p.a.z objemunďerpaných
k Úverovejzmluvy do Dňa najneskoršieho
čerpania
prostriedkov.
mesiacom
mcsiac4počnúc
dňukalendárneho
k prvémupracovnému
6.2.|. ZárvázkgvápÍovíziaj€sp|atnámesačne,
po mesiaci,v ktoÍomdošlok nadobudnutiu
účinnosti
tohtododatkuk UveÍovejzmluvo'
nasledujúcim
sp|átku ávázkovej provízielrykoná Banka inkasnýmspÓsobomz účtuklignta uvedenéhov bode 8.4. za
účet
Klienta uvedenýv bode 8.4 aj v prípadenedostatku
účelominkasa poplatkuje Banka oprávnenázaťažiť
Drostriedkovna úěte.
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Vvptišt|a
sa znenie bodu 6'3.

l0.l. Pozitívnezávázky
Bod 10,1.5.sa rušía nahnidza nasledoynýmtelctom:
l0.l.5.

ved€ n év Bank€ Í€ ď izovať
vzťahubudecez svojeúčty
Klient sa zavdzuje,žepo dobuexistencieúverového
celý keditný tok finančnýchprostriedkov.

12.Sankcie
Bod číslo12.1.1.1. sa rušía Mhródza nasledoýhýmtextom:
povinnostíKli€ n ta v rozpátíod
sadzbuaŽ do obnoveniadodržiavania
l2.l.l.1. Banka je oprávnenázvýšiťtfuokovú
sa nedoýka
6 mesačnýEuribor + 3,80 % p.a. do 6 mesačnýEuriboř + 5,80 % p. a.' pričomzvýŠenio
úrokoch;
ustanovenio sankčných
ČlánokII'
záveÍečnóustanovenia
l.

Zmluvné strany vyh|asujú,že zmeny vyplývajúceZtohto Dod8tku č. l kZmluve o Dexia Komunál
eurofondy úvere(B) č.4tlo78/l0,vyjadrujúvóru zmluvnýchstrán,nie súim máme okolnosti'ktorét'y ho
robili neplatnýÍna na znak súhlasupripájajúpodpisy osÓb oprávnenýchkonaťv ich mene'

2.

po
dňomnasledujúcim
platnosť
Tentododatoknadobúda
dňompodpisuobomazmluvnýmistranamia účinnosť
č.2||/2M0 z.z., a to predložením
zveÍejneni€tohtododatkupodl'azž*.orla
dni, kedy bolo Banke preukázané
písomnéhopotvrdenia o zverejnení,alcbo zverejnenim lohto dodatku v obchodnom vestníku na základe
nastaneskÓr.
žiadostiBanky, podlh toho, ktorá z týchto skutočností
ostatnéustanov9niazmluYy o Dexia Komuná| eurofondy úvere (B) č. 4|l078l|o y zneli neskorších
dodatkovostávajúv p|nomrozsahunezm€nenéa pre zmluvnéstrany záýiizÍ|é.

3.
4'

Tento dodatokje vyhotovenýv troch o ginálnychexemplároch,z ktoďch Banka obdržídva a Klient jeden
rovnopis.

5'

Klient sa z yázlje zaplatiťBanke poplatokza predíženiep|atnostiÚveru r vypracovanieDodrtku č.1 k
zmluve o Derir Komuná| eurofondy úvere(B) č, 4v07alrc. ktoď je splatnýnajneskórv d€ ň účinnosti
Dodďu vo Yýške1 ozl'M EUR' s|ovom:TigícdÝsds8ťd€váť eur štyri centy.

V Michalovciach,dňa25.l l.20l l

v Micha|ovciach,dňa25.||.20||

Dexia bankr Slovonskor.s.

obec Pčo|iné

Meno a priezvisko:

Ing.MariánVasilišin

Meno a priezvisko:

tng. Zuzana Gajdošová

Funkcia:

obchodnýmanažér

Funkcia:

Starostkaobce
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Meno a pÍiezvisko:

Ing.Alena Harbuláková

Funkcia:

obchodný manažér

Podpis:

f
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P€čiatka:

Podpis:

Pečiatka:
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