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Dodatok č. 1
k Úverovej zmluve ě, 325673-2020 uzavretej dňa 08.12.2020

(d'alej len ,,úveťová zmluva"}

Slovenská záruéná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27 , 814 99 Bratislava
zástupcovia oprávnení konat' na základe poverenia zo d ňa 22,03.2021,.
lng. Marián Benka, zamestnanec banky
lng. Darina Adamová, zarnestnanec banky a
tČo: oo 682 42o
lČ DPH: sK2020804478 }

ClD banky ako prljemcu inkasa - SK95BAN70000000012
zapísaná v Obchodnom registriOkresného stjtdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka ě.: 3010/B
(d'alej len ,,Záruěná banka" alebo,,SZRB, a,s.")

názov obce
sídlo:
zastúpený:
tčo:
DlČ:

- čislo bežného účtu:
(ďalej |en ,,klient" alebo ,,obec")

a

Obec Revúcka Lehota
Revúcka Lehota 80, 049 1B Lubeník
MVDr. Ján Šeševička, starosta obce
00 328 715
2020744825

SK43 5600 0000 0020 0280 4001

bankové spojenie:
- číslo bežného účtu na vyplatenie podpory (dotaěný účet), vedeného v Záručnej banke,

nahláseného Pódohospodárskej platobnej agentúre za účelom vyplatenia podpory (d'alej aj ,,čislo
účtu na vyplatenie podpory"): SK07 3000 0000 0000 0029 4731

sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení úverovej zmluvy:

článox l.
Zmena a doplnenie Úverovej zmluvy

1. v Článku lv. Čerpanie ůveru sa rušídoteraišie znenie druhého odseku bodu 4,2. a nahrádza
sa novÝm znen ím. na§|qdov.nei

,,Nárok na čerpanie úveru končídňa 31.10,2021."

2, V Článku V. Sp|ácanie úveru sa ruší dolerajšie 3."nenie bodu 5.1 . a nahrádza sa novýIn znením
nasledovne:

,,5.1 . Klient sa zavázuje splácat' úver z prostriedkov vyplatenej podpory NFP, t.j, z účtu č. SK07
3000 0000 0000 0029 4731, resp. zo svojich peňažných prostriedkov na bežnom účte č,
SK43 5600 0000 0020 0280 4001 priamo na úverový účet č, §K34 3000 0000 0000 0032
5673 vedený v Záručnej banke, a to ihneď po ich obdržaní prednostne
formou mimoriadnych splátok z nrosŤiedkov NFP a to ihneď po ich o_o.uKázani na bežnÝ
ůčet klienta. Konečná splatnosť úveru je najneskór do 31.12.2022 vo výške 89400,08
Eur (slovom: osemdesiatdeváttisícštyristo eur osem centov), Ak výška NFP nebude
postačovat' na splatenie úveru, klient sa zavázuje uhradit' tento rozdiel z vlastných
zdrojov, O vykonaní mimoriadnych splátok úveru bude klient Záručnú banku vopred
písomne informovat'. Mimoriadna splátka úveru z NFP a z vlastných zdrojov klienta bude
bez poplatku."
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V Článku Vll. Ďalšie podmienky sa ruší doteraišie znenie bodq..7*,.á. a nahrádza sa novÝm ziením
np§ledgyne:

,,7.21. Klient sa zavázu)e, že najneskór do 31 .12,2021 predloží Záručnej banke kolaudačné
rozhodnutie na dieto akceptovate[né Záruěnou bankou."

č|ánok Il.
záverečné ustanovenia

Klient prehlasuje, že ku dňu podpisu tohto Dodatku k úverovej zmluve predložil Záručnej
banke podpísaný dodatok č. 3 k Zmluve o dielo ě. 0310P017.

Klient sa zavázuje bezodkladne po podpise tohto Dodatku predložit' Záručnej banke písomné
vyhlásenie klienta o zverejnení tohto Dodatku, ako aj všetkých ostatných zmlúv slúžiacich na
zabezpečenie úveru, na ktoré sa povinnosť zverejnenia vzťahuje s uvedením údajov o zverejnení
(ak bola zverejnená na webovom sidle klienta alebo v Obchodnom vestníku) alebo písomné
vyhlásenie Centrálneho registra zmlúv vedeného Úradom vlády Slovenskej repubiiky (vybrat'
miesto zverejnenia v zmysle zákona) o zverejneni tohto Dodatku, a to podl'a podmienok
zverejňovania uvedených v zákone č. 211l2aOa Z, z, o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov,

Klient sa zavázuje zaplatiť poplaiok za uvedenú zmenu úverovej zmluvy vo výške 50,- Eur. Klient
je povinný uhradit' predmetný poplatok najneskór do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpisu
tohto Dodatku k úverovej zmluve na číslo úverového účtu SK34 3000 0000 0000 0032 5673
vedeného v Záruěnej banke, pričom poplatok sa považuje za uhradený pripísaním peňažných
prostriedkov na uvedený účet,

Tento Dodatok je neoddelitelnou sůčast'ou úverovej zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho
podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Klient je povinnou osobou v zmysle zákona č.2ťl2aa0
Z, z. o slobodnom pristupe kinformáciám aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskorších predpisov (d'alej aj ako ,,zákon") a tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou
v zmysle tohto zákona a nadobúda účinnost' v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom
nastedujticim po dni zverejnenia tohto Dodatku v platnom znení aj s jeho prílohami a súčast'ami
(ak sa v zmys|e zákona zverejňujú), a to v Centrálnom registri zmlúv vedenom Uradom vlády
Slovenskej republiky alebo na webovom sídle klienta alebo v Obchodnom vestníku, a to podl'a
podmienok zverejňovania uvedených vzákone, svýnimkou ustanovení bodu 1.- 2. článku l. tohto
Dodatku, ktoré nadobudnú tjtóinnosť dňom splnenia podmienky uvedenej v bode 2. a 3. tohto
článku. Klient sa zavázuje zverejniť tento Dodatok vrátane jeho príloh najneskór do 7 dní odo dňa
jeho uzavretia v súlade so zákonom a predložiť o tom v tejto lehote Záruěnej banke potvrdenie
podl'a bodu 2, tohto Čtanku. V prípade ak klient v stanovenej lehote tento Dodatok vrátane jeho
prípadných príloh nezverejní podla predchádzajúcej vety a nedoručí Záručnej banke potvrdenie
o zverejnení Dodatku, dáva podpisom tohto Dodatku Záručnej banke ako účastníkovi zmluvy
súhlas na zverejnenie Dodatku v ce]om jeho znení vrátane jeho prípadných príloh v Obchodnom
vestniku v zmysle § 5a ods. 10 zákona, čím dáva Záručnej banke súhlas zverejnit'v zmysle zákona
aj informácie chránené obchodným a/alebo bankovým tajomstvom a takéto zverejnenie Dodatku
a jeho prípadných prí|oh v plnom rozsahu nepovažuje za porušenie bankového tajomstva, Ak ktient
nezverejní tento Dodatok v lehote troch mesiacov odo dňa podpisu tohto Dodatku platí, že
k uzatvoreniu tohto Dodatku nedoš|o.

Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch rovnoptsoch, z toho dva rovnopisy pre Záručnú banku a jeden
rovnopis pre klienta.
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok preóítali, jeho obsahu porozumeli a na žnek toho. Že

obsah tohto Ďocjatxu Žodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ho podpisaIi, Zmluuně siia*y

súčasne prehlasuj11, že ho podpisujú oprávnené osoby.

V Banskej BysŤici, dňJ. B, .:úH ?071

za slovenskú záručnú

lng. Marián Benka
zamestnanec banky oprávnený
konat' na základe poverenia

v Banskej Bystrici. oor 1 1.-'Ů* 
?*ti

MVDr. Í
starosf

t

J '_""""""!""""""'

lng. Dariná Adamová
zarnestnánec banky oprávnený
konať na základe poverenia

' 70,1útl 2021

Totožnost'a podpis zástupcu klienta overi]: .j........ ...,,.,ir. l ullo ...,.,...,,,.....
.!

án'Še
obce


