Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 358/2010/UZ

Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 358/2010/UZ
(ďalej len Dodatok) uzavretý medzi stranami:
Obec Malá Čausa, IČO: 00318272, Malá Čausa 175, 971 01 Prievidza (ďalej len Dlžník) a
Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.: 341/B (ďalej len Veriteľ).
Tento Dodatok mení a dopĺňa zmluvu o termínovanom úvere č. 358/2010/UZ uzavretú medzi Dlžníkom a Veriteľom
dňa 09.04.2010 (ďalej len Zmluva o úvere) v súlade s článkom 19. prílohy Zmluvy o úvere Všeobecné obchodné
podmienky pre úvery.
1.

Výkladové pravidlá a definície

1.1

V tomto Dodatku:
(a)

Deň účinku dodatku znamená deň, v ktorý Veriteľ písomne potvrdil Dlžníkovi, že mu boli
doručené všetky dokumentárne odkladacie podmienky uvedené v prílohe odkladacie podmienky
tohto Dodatku, v takej forme a s takým obsahom, aké sú pre Veriteľa akceptovateľné; pričom
v prípade, že tento Dodatok je v zmysle Zákona o slobode informácií č. 211/2000 Z.z. v znení
neskorších predpisov povinne zverejňovaným, je Dlžník uzrozumený s tým, že
v súlade
s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka môže byť Dňom účinku dodatku najskôr deň
nasledujúci po dni jeho zverejnenia;

(b)

Pokiaľ nie je v tomto Dodatku výslovne uvedené inak, výrazy s veľkým začiatočným písmenom
uvedené v Zmluve o úvere majú v tomto Dodatku význam, ktorý je im priradený v Zmluve o úvere.

1.2

Ustanovenia článku 1. prílohy Zmluvy o úvere Všeobecné obchodné podmienky pre úvery sa vzťahujú na
tento Dodatok rovnako, ako keby boli v celosti obsiahnuté v samotnom texte tohto Dodatku, s tým. že odkaz
na Zmluvu o úvere sa považuje za odkaz na tento Dodatok.

2.

Zmeny
Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že počnúc Dňom účinku dodatku sa Zmluva o úvere mení a dopĺňa nasledovne:
(a)

ustanovenie článku 2. bod 2.1 prílohy zmluvy o úvere Špecifické podmienky úveru o spôsobe
vrátenia peňažných prostriedkov sa vypúšťa a nahrádza nasledovne:
Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby na výplatu sumy NFP, z ktorej má byť splatený úver podľa
tejto zmluvy, bol použitý osobitný bežný účet Dlžníka vedený Veriteľom, ktorého číslo je
1631402959/0200, a ktorým bude Dlžník disponovať len so súhlasom Veriteľa (ďalej len Osobitný
bežný účet). Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že poskytnuté peňažné prostriedky vráti Dlžník v
dohodnutej mene naraz alebo v splátkach, vždy splátkou v takej výške a splatnou v ten deň, ako mu
bude suma alebo časť sumy NFP (nie však suma zálohy na NFP) pripísaná na Osobitný bežný účet,
avšak v prípade, že suma NFP nebude vo výške dostatočnej na splatenie celého úveru pripísaná na
Osobitný bežný účet do 30.04.2012, Dlžník vráti všetky poskytnuté peňažné prostriedky najneskôr
30.04.2012.

3.

Záväzky Dlžníka

3.1

Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi nasledovné odplaty, so splatnosťou v deň uzavretia Dodatku,
najneskôr v najbližšie nasledujúci pracovný deň:
Odplata
Odplata za zmenu zmluvných podmienok

Výška odplaty
100,00 €
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3.2

Dlznik sa zavazuje riadne a vcas splnif vsetky povinnosti, ktore su mu ulozene tymto Dodatkom.

4.

Platnost'
V pripade, ak Den licinku dodatku nenastane v lehote 60 kalendamych dni odo dna podpisu tohto Dodatku,
tento Dodatok straca platnost" a licinnost" v nasledujiici den po uplynuti tejto lehoty.

5.

ZavereJne ustanovenia

5.1

S vynimkou zmien vyslovne uvedenych v Clanku 2 vyssie, ustanovenia Zmluvy o livere zostavajii v
platnosti a ucinnosti v povodnom zneni. Akykol'vek odkaz v Zmluve o livere na zmluvu o livere sa odo Dfia
licinku dodatku povazuje za odkaz na Zmluvu o livere v zneni tohto Dodatku.

5.2

Ustanovenia prilohy Zmluvy o livere Vseobecne obchodne podmienky pre livery, upravujiice rozhodne
pravo a rozhodcovskii dohodu, sa vzt'ahujii na tento Dodatok rovnako, ako keby boli v celosti obsiahnute v
samotnom texte tohto Dodatku, s tym, ze odkaz na zmluvu o livere sa povazuje za odkaz na tento Dodatok.

Priloha:
1.

Odkladacie podmienky

Dlznik:

Dfla:

0..7....1.2....2B11

Obchodne meno/Nazov: Obec M a l a Causa
Meno: Ing. Peter Vido
Funkcia/Opravnenie: starosta obce

Veritcl':

0

= 0 7 12.

M\

Dna:
Vseobecna liverova banka, a.s.

VUB, a.s.
Mlynsk6 nivy 1
82')90 Bratislava 25
80800/05

Meno: Ing. Janka KrajSoviCova
Funkcia/Opravnenie: manazer klientskych vzfahov senior poboCky Prievidza, Firemne obchodne centrum Ziar nad
Hronom na zaklade plnomocenstva zo dna 01.09.2011
Podpis:

//0!tl/:^lic^

Meno: Ing. Ivana Hromadova
Funkcia/Opravnenie: manazer klientskych vzfahov poboCky Prievidza, Firemne obchodne centrum Ziar nad Hronom
na zaklade plnomocenstva zo diia|01.09.2011
Podpis:

^AOiwadonj

Toloinosi a podni^ osob opravnenych kona(/a Dlinika overil zamesmanec Verilela Ing. Janka Krajiovicova

m
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Pri'loha
Odkladacie podmienky
DIznik

Pisomne potvrdenie Dlznika alebo Uradu vlady Slovenskej republiky o zverejneni tohto Dodatku v
sulade so zakonom cislo 211/2000 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, vo forme a s obsahom
akceptovatel'nymi pre Veritel'a.
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