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?UniCredit Bank
Dodatok č. í
k zmluve o úvere
číslo: 0007í 4/coRP/20 ĺ 9

pRvÁ ČnsŤ:
zľvu-uvľÉ STRANY n ÚvooľÉ wulÁseľn

t.zutwuÉ sTRÁJvy
í.ĺ. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakh, a's., Žebtavská 1525t1 , 14o 92 Praha 4 - Michle, Česká
republika, lČ: &ĺ9 48 242, zapĺsaná v obchodnom registri vedenom Mestshým sÚdom v Prahe pod sp. značkou B
3608,
organizačná zloŽka'.
Unicrcdit Bank Czech Republic and Stovakia' a.s.' pobočka zahraničnej banky, Šancová 'ĺlA, 813 33
Bratĺslava, Slovenská republika, lČo: ll251 336, zapísaná vobchodnom registri vedenom okresným sÚdom
Bratislava l, oddiel: Po, vloŽka čÍslo: 23'l0lB (d'alej len ,,banka")
obchodné miesto banky: Hlavná 5599/38, Dunajská Streda PSČ:929 01

č'lel: +421 31 5905523 fax:+421 31 5905520
a
í.2. KLIENT
Názov: Mesto Šaľa
Sĺdlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 ša|a 1
lČo: oo 306 185
Podl'a: zoznamu obcí (nariadenie vlády sR č. 258/1996 Z. z'; lČo na základe potvrdenia

o pridelenÍ identifikačného čísla vydaného Štatisticlĺým úradom SR, zapísaný v registri
organizácií vedenom Sbtistickým úradom SR),

V mene ktorého koná: Mgr. Jozef Belichý, primátor' rodné číslo: 670319/7039
Udaje pre doručovanie a komunikáciu: Nám. Sv. Trojice 7, Šaľa PSČ:927 15

II. UVODNE VYHLASENA
2.1. Zmluvné strany sÚ Účastríkmi hore označenej zmluvy o úvere uzavretej dňa 17 .12.2019 (d'alej len ,,zmluva").
2.2.Zmluvou sa banka zaviazala za dojednaných podmienokposkytnúť klientoviÚverv sume =5.821.189,35 EUR.
Ku dňu podpísania tohto dodatku č. 1 k zmluve (dalej len ,,tento dodatok") z tejto sumy úveru banka poskytla
klientovi peňaŽné prostriedky V sume =5.162.049,58 EUR čo je suma klientovi poskyhuých a banke nevrátených
peňaŽných prostriedkov; splatné Úroky a poplatky sÚ zaplatené.
2.3. Podpísaním tohto dodatku č. 1 (dalej aj len ,,tenb dodatok") klient uznáva,Žezaplatí svojzáväzok (dlh) vrátiť
úverom poskyhuté peňaŽné prostriedky dlŽné ku dňu podpisu tohto dodatku s úrokmia prípadnýmidälšímidlŽnými
sumami' a to podl'a zmluvy v znení tohto dodatku v celom rozsahu.
2.4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy trk, ako je uvedené niŽšie v tomto dodatku.

DRUHÁ čĺsŤ:
ZMENA ZMLUVY

1.
Zmena (posun) obdobia čepania
Pod nadpisom !l. UVODNE USTANoVENIA A PREDMET ZMLUVY, v bode 2.3.Základné podmienky úveru
sa menĺ ustanovenie 2.3.3. a znie:
2.3.3. obdobie čerpania: prvý deň, kedy možno čerpať úver je druhý Pracovný deň po uzavretí tejto zmluvy
a posledný deň' kedy moŽno čerpať Úver, je 20'o3.2022 (dátum posledného čerpania).

2.
Doplnenie osobitných záväzkov.a vyhlásen í
Pod nadpisom Vll. OSOBITN E ZAVAZKY A VYH LASE N !A
a/ vbode 7.í. tné dojednania azáväzky sa na áverza ustanovením (7.í.ĺ0.) dopíňa nové ustanovenie
7 .1 .11., ktoré znie:
7.1.11. V sÚvislosti s týmto dodatkom k zmluve klient jeho podpisom vyhlasuje, Že je osobou, ktorá je podľa zákona
povinná zverejňovať uzatvárané zmluvy vymedzené zákonom a dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku k
zmluve, ak ĺde o povinne zverejňovanÚ podl'a zákona v prípade, Že klient pre banku uspokojivo nepreukáŽe opak.

b/ za bod 2. Rôzne vyh!ásenia sa dopĺňa noý bod 7.3., ktoý znie:
7.3. osobitné záväaky a vyhlásenia súvisiace s refinančnými opeÉciami menovej alebo obdobnej politlky
prĺsluš ného regu lábra.
7.3.ĺ. Klient sÚhlasí s ým,Že banka má právo pouŽiť právaa pohľadávky vyplývajÚce z tejto zmluvy ako zábezpeku:
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(ĺ) v transakciách, na základe Koých vykonáva Národná banka Slovenska (ďalej len 'NBS") operácie menovej
politiky alebo obdobnej politiky alebo poskytuje vnútrodenné úvery alebo iné transakcie obdobného charakteru
(d'alej len "Transakcie''), ktoré sú bliŽšie špecifikované v (i) RozhodnutÍ Národnej banky Slovenska č,' 2l2o15 zo
äna ža. aprÍla 2015, o implementácii Émca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike (d'alej len

,,Eurosystém"), (ii) Rozhodnutĺ NBS č. 1ot2o12, zo dňa'l8. decembra 2012 o vŠeobecných podmienkach

fioskytovania únútŕooenného Úveru Národnou bankou Slovenska, a to v plnom rozsahu podlä podmienok
uvedených v ýchto vyššie uvedených rozhodnutiach NBS, alebo (iii) inom rozhodnutí alebo opatrení NBS, ktore

nahradialebo óoplní rôzhodnutia NBS špecifikované v ods. (i) a (ii)vyššie alebo (iv) inom rozhodnutíalebo opatrení
NBS Koré sa bude týkať Transakcií; a
(2l v transakciách, na základe ktoých vykonáva operácie menovej alebo obdobnej politiky regulátor v krajine
iegistrácie tej osoby, Korá má voči banke postavenie ovládajÚcej osoby alebo je konečnou ovládajÚcou osobou v
ekonomicky prepojenejskupine banky (d'alej aj len ,,prĺslušný regulábŕ').
7.3.2. v tôfto sĺúislošti klient súhlasí s poskytnutím všetkých informácií súvisiacich s touto zmluvou, ktoých
poskytnutie poŽaduje NBS alebo príslušný regulátor, vrátane:
(ĺ1 iňĺormaiiĺ, Koré sÚ predmetom bankového a obchodného tajomstva, bolioznačené za dôverné klientom alebo

majú inak dôvemý charakter; a
(2) odovzdania vyhotovenĺ tejto zmluvy a alĺýchkol'vek iných dokumentov alebo zmlúv uzavretých alebo

vystavených v súvislosti s ňou do Úschovy NBS alebo príslušnému regulátorov.
z.s.e. opoužiti práv a pohl'adávok vyphývajÚcich z tejto zmluvy na účely zriadenia zábezpeky v prospech NBS
alebo prísluŠnéhó regulätora bude banka informovať klienta do piatich (5) Pľacovných dnÍ od Účinnosti takej

zábe4eky'
7.3.4.' Kiént alebo jeho pÉvny nástupca alebo akákolVek osoba, Korá sa stane dlŽnĺkom z tejto zmluvy namiesto

Klienta z akéhokolVek právneho dôvodu súhlasÍ s tým, Že nie sÚ opÉvneníjednostranne započĺtať Žiadnu svoju
pohlädávku voči banke a ani právnemu nástupcovi banky, vrátane akejkolVek pohľadávky z Účtu klienta' resp.
pohladávky z účtu právneho nástupcu klienta proti zabezpečovanej pohľadávke alebo celkovej pohl'adávke banky

älebo pravneho nástupcu banky, vzniknutej na základe tejto zmluvy. Záväzok podľa predchádzajÚcejveý platíaj
počas celej doby, ked' je celková pohľadávka banky, alebo zabezpečovaná pohľadávka vzniknutá podl'a tejto

zmluvy poštytnúta bankou ako zábezpeka v úveroých operáciách Eurosystému alebo iných Transakciách
v súlade s bodom 7.3.'t. vyššie.

TRETIA ČnsŤ:
sPoLočNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANoVENIA

í. Niektoré spoločné a pĺechodné ustanovenia
ĺ.ĺ. Ustanovénia zmluvy, Koré neboli vdruhej casti tohto dodatku vypustené, nahradené alebo inakzmenené,
zostávajÚ nedotknuté azmluva je plahá vznenÍýchto zmien a,akzdruhej častitohto dodatku alebo ztýchto
spoločných a prechodných ustanovení nevypýva iné, zmeny sú účinné podpisom tohto dodatku; Úplné znenie
zmluvy sa nevyhotovuje.
1.2. Ak nie je dojednáne inak, od podpisu tohto dodatku sa zmluvou vznenítohto dodatku spravujÚ aj ku dňu
podpisu tohto doóatku trvajúce práva a'povinnosti zmluvných strán vzriknuté pred podpisom tohto dodatku s ým,
!e ich vznik a dovtedajšie trvanie, ako aj ich zabezpečenie a iné pÉvne Účinky vzniknuté medzi stranami pred

podpísaním tohto dodaiku zostávajÚ nedotknuté a posudzujÚ sa podl'a zmluvy pred podpisom tohto dodatku alebo,
podi'a okolností' pred podpisom dodatku mu predchádzajÚceho, ibaŽe je pre konkrétny prípad v tomto dodatku

dojednané niečo iné. Pokiaľ sa v tomto dodatku uvádzajÚ ustanovenia zmluvy v znení tohto dodatku bez textov

vzŕahujúcich sa na práva a povinnosti, Koré uŽ boli splnené (vykonané), nijako sa to neýka vzniku, ani splnenia
(vykonania) ýchtrc práv a povinností.
i.s. nr sa ťyňto dodatkoň predlŽuje alebo obnovuje obdobie čerpania, deje sa tak počnúc dojednaným dátumom
posledného ierpania podla zmluvy alebo dňom podpisu tohto dodatku, podľa toho, čo nasbne skÔr, pričom

zabezpečenie práv banky trvá naďalej.
2. Poplatck pň zmene zmluvy sa nďojednáva.
3. Tento dodatok je spísaný v troch vyhotoveniach, z toho pre kaŽdú zmluvnú stranu po jednom a jedno vyhotovenie
pre potreby NBS-abbo prísfušnéhoiegulátora. Tento dodatok je podl'a zákona účinný dňom nasledujÚcim po dni
jeho zverejnenia v súlade s ust. $ 47a občianskeho zákonníka.
'ĺ. 

Rtĺ sa síane niektore ustanovénie tohto dodatku neplatným, nedoýka sa to pĺatnosti ostahých ustanovení; pre

prĺpad neplatnosti sa zmluvné strany zaväzujÚ neplahé ustanovenia nahradiť nornými ustanoveniami
žoópoveoajĺcimi hospodárskemu Účelu zmluvy a tohto dodatku a úmyslu strán pri ich uzatváranĺ.
5. Tento do-datok obsahuje Úplnú dohodu zmluvných strán a zahŕňa všetky podmienky, na ktoých sa strany dohodli.

6. Tento dodatrck, ako aj žmfuva v znenítohto dodatku sa spravujú právom Slovenskej republiky a ak nie je rnýslovne

dohodnute alebo donúcujúcimi usbnoveniami zákona ustanovené inak, na riešenie spoÍov sú opÉvnené
a prĺslušné súdy Slovenskej republiky.
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7. Zmluvné strany tento dodatok prečítali, porozumeli mu a zhodne vyhlasujÚ, Že vyjadruje ich slobodnÚ, sfutoinÚ
a vážnu vôľu a nie sú im známe okolnosti, ktoré by ho robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb
oprávnených podpisovať v ich mene, Koých totoŽnosť bola medzi zmluvnými stranami navzájom preukázaná, a to

V Šali, dňa ....,Í0. 
't.L..Ip.?.ĺ

V mene banky:
Unicrcdit Bank Gzech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky' Bratislava

V Šali, dn. .|.!.!.!:..(f/

V mene klienta
Mesb Šaľa

lng. Ladislav Domonkos Mgr. Jozef
primátor
Podpis:

poradca firemne
Podpis

lng. Ľudovít Szemes
poradca
Podpis:

klientely pre SME I

Zabanku overil:
podl'a preukazu (druh číslo)
doplňujÚce údaje:štátna prĺslušnosť (ak je iná ako SR):
Meno a priezvisko overujúceho:
Podpis:
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