
Dodatok c. 1
k Zmluve o úvere c. 69/AUOC/13

a

k Dodatku k Zmluve o bežnom úcte

(dalej "Dodatok")

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporitel'na, a.s.
Tomášikova 48,832 37 Bratislava
ICO: OO 151 653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka C. 601/B
(dalej "Banka")

a

Obchodné meno/názov:
Adresa sídla:
ICO:

Zastúpená:
Priezvisko, meno, titul:
(dalej "Dlžník")

Mesto Zlaté Moravce

ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
OO 308676

primátorom
Lednár Peter Ing., CSc.

l.
Úvodné ustanovenia

1. Banka a Dlžník uzatvorili dna 08.04.2013 Zmluvu o úvere C. 691AUOCI13 (dalej len "Úverová
zmluva';'

II.
Obsah Dodatku

1. Banka a Dlžník sa tÝmto dohodli. že:

a) ustanovenie cl. l. bodu 1.2. Základné podmienky Splátkového úveru C. 1, 'ktoré sa týka
Posledného dna Lehoty na poskytnutie Úveru sa 'fypúšta a nahrádza sa ustanovením, ktoré
znie:

I Posledný den Lehoty na poskytnutie Uveru: I 30.04.2014 I

2. Banka a Dlžník sa dalei dohodli. že:

a) v cl. l. Základné podmienky sa dopína nový bod 5. , ktorý znie:

5. Ak si zmluvné strany pri Úvere dohodli ako typ Úrokovej sadzby Referencnú sadzbu, Dlžník
súhlasí, že ak výška Referencnej sadzby dosiahne ku Dnu stanovenia zápornú hodnotu, t.j.
hodnotu nižšiu ako 0% rocne', je Banka oprávnená pre úcely stanovenia výslednej Úrokovej
sadzby zarátat hodnotu Referencnej sadzby pre dané Obdobie úrokovej sadzby vo výške 0%
rocne.

3. Ostatné ustanovenia Úverovej zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.



III.
Poplatky

1. V súvislosti s uzatvorením tohto dodatku 'e Dlžník

Poplatok za zmenu v zmluvnej 250,-EUR
dokumentácii z Dodnetu klienta:

IV.
Záverecné ustanovenia Dodatku

1. Všetky právne vztahy vyslovene neupravené v tomto Dodatku sa budú riadit príslušnými
ustanoveniami Úverových podmienok, VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi
predpismi, a to v tomto poradí.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vztahy sa budú, podla § 262 Obchodného
zákonníka, spravovat podla príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

3. Dodatok nadobúda platnost a úcinnost dnom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami,
4. V prípade, ak je Dlžník povinnou osobou v zmysle zákona C. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Dodatok nadobúda platnost dnom
podpisu obidvomi zmluvnými stranami a úcinnost Obchodný den nasledujúci po dni dorucenia
písomného vyhlásenia Dlžníka Banke o zverejnení tohto Dodatku platnom znení s jeho prílohami
a súcastami v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky alebo na
webovom sídle Dlžníka, alebo v Obchodnom vestníku v zmysle § 47a Obcianskeho zákonníka.
V prípade, ak Dlžník zverejnuje Dodatok v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky, písomné vyh!ásenie Dlžníka podla predchádzajúcej vety môže byt
nahradené písomným vyhlásením Centrálneho registra zmlúv o zverejnení Dodatku. Zmluvné
strany sa dohodli, že Dlžník zverejní Dodatok a všetky jeho prílohy a súcasti a dorucí Banke
písomné vyhlásenie o zverejnení Dodatku lehote troch mesiacov odo dna podpisu Dodatku
zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu poskytlo Bankový produkt
alebo službu na základe Úverovej zmluvy. V prípade, ak Dlžník nedorucí písomné vyhlásenie
v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Dodatok nebude zverejnený iným spôsobom, Dodatok
nenadobudne úcinnost, zmluvné strany nie sú Dodatkom viazané a Dodatok sa zrušuje od
pociatku.

5. Zmluvné str~anyprehlasujú, že si tento Dodatok riadne precítali, porozumeli jeho obsahu, že ho
neuzatvorili za'"nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni, na znak coho ho podpisujú.

6. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Banka a jeden Dlžník.

V Banskej Bystrici dna02. 12. 20fS, . V Zlatých Moravciach dnaD 2 .//2. lf)tj, .

Slovenská sporitel'na, a.s.

Ing. Eva Petrániová
Relationship manager

~~

................................ ~ .
Branislav S ka
Account manager

Dlžníka overil:

Dlžník
Mesto Zlaté Moravce

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor


