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EUniCredit Bank

Dodatok č.'l
k zmluve o úvere

číslo:000673/coRP/2021

pnvÁ čĺsŤ:
zĺrĺluvľÉ
STRANY l ÚvooľĺÉwHlÁssľn
t.zuľuvuÉsTRANy

1.1. Unigredit Bank Czech Republic and Slovakĺa, a.s., Žebtavská

152511

,14092 Praha 4

-

Michle, Česká

3608,

organizačná zloŽka'.

uňic'eait Bank Czech Republic and Slovakia, a.s', pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A,813

33

Bratislava, Slovenská republika, lCo 47 251 336, zapísaná vobchodnom registri vedenom okresným súdom
Bratislava l, oddiel: Po, vloŽka čÍslo:2310/B (ďalej len ,,banka")
PSC: 929 01
obchodné miesto banky: Hlavná 5599/38, Dunajská Streda
Íax: +421 31 5905520
č,.tel.i +421 31 5905523
a
1.2. KLIENT

Názov:
Sídlo:
tČo:
Podla:
'

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Tojice 7, 927 15 Šaľa1
00 306 185

lČo na základe potvrdenia
o pridelení identifikačnéhočíslavydaného Statistichým Úradom SR, zapísaný v registri
organizácií vedenom Statisticlaým úradom SR).
Mgr. Jozef Belický' primátor, rodne číslo
V mene Korého
Psc:927 15
Údaje pĺe doručovanie a komunikáciu: Nám. Sv' Trojice 7,
zoznamu obcí (nariadenie vlády SR č. 2q8l1996 Z. z';

koná:

Šaľa

tI. UvoDNÉ WHLÁ9EN'/2.í. Zmluvné strany sú účasľríkmihore označenej zmluvy o úvere uzavretej dňa 03.12'2021

(ďalej len ,,zm!uva'').
2.2. Zmluvou'sa banka zaviazala za dojednaných podmienok poskytnúť klientcvi úver v sume =370 000'- EUR'
Ku dňu podpísania tohto dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len 'tento dodabk") z tejto sumy ešte nebolo čerpané.
2.3. Podpísanímtohto dodatku klient uzráva, Že zaplatí svoj záväzok (dlh) vratiť Úverom poskyhuté peňaŽné
prostriedky dlŽné ku dňu podpisu tohto dodatku s Úrokmi a prípadnými ďalšími dlŽnými sumami, a trr podľa zmluvy
v znenítohtc dodatku v celom rozsahu.
2.4.Zmlwné strany sa dohodli na zmene zmluvy hk, ako je uvedené niŽšie v tomto dodatku.

DRUHÁ ČAsŤ:

ZMENA ZMLU\ŕY
1.

Zmena základných údajov o obstaraní proiektovanej investície
Pod nadpisom ll. ÚvooľÉ USTANoVENIA A PREDMET ZMLUVY, v bode 2.4.Základné údaje o obstaraní
proiektovanej investície pdaje o pĺojekte) sa mení ustanovenie 2.4.4.aznb:
2.+.l.vyaavrami na obsbranie pojeKovanej investície, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva' sú náklady na obstaranie
projektwanej stavby v sume =1 .472.397,65 EUR' Korá zahiňa daň z pridanej hodnoý, ztoho suma =820 868'15
výdavky").
EuŔ sĺ podľá zmluvy o príspevku výdavky opÉvnenéna prÍspevok (ďalej aj len

'oprávnené

2.

Zmena podmienok čerpania úveru
v bode 3.í. sa mení ustanovenie 3.1.í.
Pod naäpisom l!t. ČERI'ANIE ÚVERU A PoDMlENlfi ČeRpĺľlĺ,
a znie:
3.í.1. Banka poskytne poŽadované peňaŽné prostriedky len na nj'davky' Koré sú oprávnenými výdavkami, ato
úhradou faKúr, vystavených dodávatel'mi projeKovanej investÍcie alebo na refundáciu úhrad talc.ýchto faKúr
vykonaných z iných zdrojov, ak boli tieto úhnady vykonané nie dávnejšie ako tri (3) mesiace pred poŽadovaným
dĺiom če-rpania, ú oboch |rípadoch vrátane dane z pridanej hodnoty zahmutej do faKuovanej sumy vo faKúnach
dodávateľov projeKovanej investície alebo podľa dovozných dokladov pri dovoze abez zadĺžavanej časti
faKuĺovanej sumy splahej v neskoršom čase (Ev. zádržné)'ak taká je.
3.

Doplnenie osobitných záv'dzkov a vyhlásení
Poä nadpisom vl!.bsoBlTNÉ zÁVÄzKY A VYHLÁSENIA v bode 7.í. lné dojednanla azáv'žzky sa na záver
za ustanovením (7.1.9.) dopĺňa nové ustanovenie 7.1.ĺ0., ktoré znie:
tJniCredit Bank Czech Repubtic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banloJ, Bratislala

o

tllere č. 00o673/coRP2021
Dodatok č. 1

zmluva

SK-SK-E54O51-001'022019'A
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7 ''l.10.

V súvislosti s týmto dodatkom

k

zmluve klient jeho podpisom vyhlasu.je, Že

'je

osobou, ktorá je pod

l'a

zákona

povinná zverejňovať uzatvárané zmluvy vymedzené zákonom a dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku k

zmluve' ak ide o povinne zverejňovanÚ podl'a zákona v prípade, Že klient pre banku uspokojivo nepreukáŽe opak.

TRETIA ČAsŤ:

sPoLoČNÉA ZÁVEREčNÉusľaľĺoverula
'ĺ. Niektoré spoločné a pľechodné ustanovenia
1.1 . Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli vdruhej časti tohto dodatku vypustené' nahradené alebo inak zmenené,
zostávajú nedotknuté a zmluva je plahá v znenĺ ýchto zmien a, ak z druhej časti tohto dodatku aĺebo z týchto
spoločných a prechodných usbnovení nevyplýva iné, zmeny sú Účinné podpisom tohto dodatku; Úplné znenie
zmluvy sa nevyhotovuje.
1.2. Ak nie je dojednané inak, od podpisu tohto dodatku sa zmluvou vznení tohto dodatku spravujú aj ku dňu
podpisu tohto dodatku trvajúce práva a povinnosti zmluvných strán vzriknuté pred podpisom tohto dodatku s ým,
ž.-iclFÝ_Znik a dovteďajšie trvanie, ako aj ich zabezpečenie a inrpľávn*účinkyvzniknuté'medzi stranami pred
podpísaním tohto dodatku zostávajú nedotknuté a posudzujÚ sa podl'a zmluvy pred podpisom tohto dodatku alebo,
podl'a okolností, pred podpisom dodatku mu predchádzajÚceho, ibaŽe je pre konkrétny prípad v tomto dodatku
dojednané niečo iné. Pokial'sa vtomto dodatku uvádzajú ustanovenia zmluvy vznenítohto dodatku bez textov
vzťahujúcich sa na práVa a povinnosti, ktoré uŽ boli splnené (vykonané), nijako sa to neýka vzniku, ani splnenia
(vykonania) ýchto práv a povinností.
2. Poplatok pri zmene zmluvy sa nedojednáva'
3' Tento dodatok je spísaný v troch vyhotoveniach, z toho pre kaŽdÚ zmluvnú stranu po jednom a jedno vyhotovenie
pre potreby NBS alebo príslušnéhoregulátora. Tento dodatok je podl'a zákona účinnýdňom nasledujúcim po dni
.jeho zverejnenia v súlade s ust. $ 47a občianskeho zákonníka.
4' Ak sa stane niekoÉ ustanovenĺe tohto dodatku neplatným, nedotýka sa to platnosti ostahých ustanovení; pre

prÍpad neplatnosti sa zmluVné sÍrany zavázujú neplabré ustanovenia nahradit' noul'mi ustanoveniami
zodpovedajúcimi hospodárskemu účeluzmluvy a tohto dodatku a Úmyslu strán pri ich uzatváraní.
5' Tento dodatok obsahuje úplnÚ dohodu zmluvných strán a zahrňa všetky podmienky, na ktoých sa strany dohodli'
6. Tento dodatok, ako aj zmluva v znen ítohto dodatku sa spravujú práVom Slovenskej republiky a ak nie je uj'slovne
dohodnuté alebo donucujúcimi ustanoveniami zákona ustanovené inak, na riešenie sporov sú opÉvnené
a príslušnésúdy Slovenskej republiky.
7. Zmluvné strany tento dodatok prečítali, porozumeli mu a zhodne vyhlasujú' Že vyjadruje ich slobodnú, skutočnú
a váŽnu vÔlu a nie sú im zláme okolnosti, ktoré by ho robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb
oprávnených podpisovať v ich mene, ktoých totoŽnost'bola medzi zmluvnými stranami navzájom preukázaná, a to
V Šali,dňa 15'12'2021

V Šali,dňa 15.12.2021

V mene banky:

V mene klienta

lng. Ladislav Domonkos
poradca firemnej kliente|v ore Mlní:Ap ll

v||nálor

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zah ran ičnej banky, Bratislava

Podpis:

/

lng. Monika Kecskésová
poradca firemnej klientely prp SME

Mesto Šaľa

v{r. nzer

aelfr<Y )

l
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Podpis:

Za banku pooprs na strane klienta overil:
podl'a preukazu totoŽnosti (druh číslo):
doplňujúce údaje: štátna príslušnosť(ak je iná ako SR):
Meno a pňezvisko overujúceho:
Podpis:

IJniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a's., pobočka zahraničnej banky, Bratislava
Zmluva o lllere č' 000673/coRP2021
Dodatok č. 1

_ Mesto Šaľa
2t2

