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Dodatok č. 3
k Úverovej zmluve č.297262-20í8 uzavretej dňa í7.09.20ĺ8

v znení Dodatku č. 1 zo dňa20.12'20í9 a Dodatku č.2zo dňa29.12.2020
(ďalej len ,,úveroYá zmluva")

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27,814 99 Bratislava
zástupcovia oprávnení konať na základe poverenĺa zo dňa 22.03'2021:
lng' Milan Soták, zamestnanec banky a
Mária Kyseľová, zamestnanec banky
lČo: oo 682 42o
lČ opH: sK2o2o8o4478
ClD banky ako prĺjemcu inkasa _ SK95BAN70000000012
zapĺsaná v obchodnom registriokresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka r': 3010/B
(ďalej len ,,Záručná banka" alebo,,SZRB, a. s.")

názov obce: obec Malý Slavkov
sídlo: Gerlachovskä36l52,060 01 Malý Slavkov
lÔo: 31 984 673
DlČ: 2o2o71o1o9
oprávnený konať: Ladislav oravec, starosta obce
bankové spojenie:
- čĺslo beŽného účtu na vyplatenie podpory (dotačný účet), vedeného v Záručnej banke: SK80

3000 0000 0000 0029 7297
- čÍslo beŽného účtu: SK56 1 1 11 oooo 0066 o818 2014
(ďalej len,,klienť')

sa dohodli na nasledovnejzmene a doplnenÍ úverovejzmluvy (ďalej len,,Dodatok"):

č!ánok l.
Zmena a doplnenie úverovej zmluvy

1' V článku V. Splácanie úveru sa v bode 5' 1 . ruŠí doterajšie znenie nasledovného textu:

. .." Konečná splatnosť úveru je do 31.12.202í vo výške 141 .447 ,go Eur..."

a nahrádza sa novým znenÍm nasledovne:

..." Konečná splatnosť Úveru je do 31.12.2022 vo výŠke 141.447,30 Eur..'"

2' V článku Vll. Ďalšie podmienky sa vkladá nový bod 7'23.. ktonú znie:

,,7.23. Klient sa zaväzuje predIožiť Záručnej banke záverečnú Žiadosť o platbu NFP
poskytovateľovi naj neskôr do 1 6.03.2022."

článot ll.
Záverečné ustanovenia

1. Klient sa zaväzuje bezodkladne po podpise tohto Dodatku predloŽiť Záručnej banke písomné
vyhlásenie klienta o zverejnenĺ tohto Dodatku, ako aj všetkých ostatných zmlúv slÚŽiacich na
zabezpečenie úVeru, na ktoré sa povinnosť zverejnenia vzťahuje s uvedenÍm údajov
o zverejnenĺ (ak bola zverejnená na webovom sÍdle klienta alebo v obchodnom vestnÍku)
alebo pĺsomné vyhlásenie Centrálneho registra zmlÚv vedeného Úradom vlády Slovenskej
republiky (vybrať miesto zverejnenia v zmysle zákona) o zverejnenĺ tohto Dodatku, a to podľa
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podmienok zverejňovania uvedených vzákone é. 211t2000 Z. z. oslobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnenĺ niektoných zákonov v znení neskorŠích predpisov.

2. Ustanovenia úverovej zmluvy, ktoré nie sú zmenené alebo doplnené týmto Dodatkom, ostávajú
v platnosti v doteraz platnom znenÍ.

3. Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčasťou úverovej zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho
podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Klient je povinnou osobou v zmysle zákona
é. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe kinformáciám aozmene adoplnení niektoých
zákonov v znenÍ neskorších predpĺsov (ďalej aj ako ',zákon") a tento Dodatok je poviňne
zverejňovanou zmluvou v zmysle tohto zákona a nadobúda účinnosť v zmysle $ 47a
občianskeho zákonníka dňom nasledujÚcim po dni zverejnenia tohto Dodatku v platnom znení
aj s jeho prílohami a súčasťami (ak sa v zmysle zákona zverejňujú), a to v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky alebo ňa webovom sÍdle klienta alebo
v obchodnom vestn[ku, a to podľa podmĺenok zverejňovanĺa uvedených v zákone' Klient sa
zaväzqe zverejniť tento Dodatok vrátane jeho príloh najneskÔr do 7 dnÍ odo dňa jeho uzavretia
v sÚlade so zákonom a predloŽit' o tom v tejto lehote Záručnq banke potvrdenie podľa bodu
1. tohto Článku. V prípade ak klient v stanovänej lehote tento Dbdatok vrátane jeho prĺpadných
príloh nezverejní podľa predchádzajÚcej Vety a nedoručí Záručnej banke potvrdenie
o zverejnení Dodatku, dáva podpisom tohto Dodatku Záručnej banke ako účastnÍkovi zmluvy
sÚhlas na zverejnenie Dodatku v celom jeho znenĺ vrátane jeho prÍpadných príloh
v obchodnom vestnÍku v zmysle $ 5a ods. 10 zákona, čím dáva Záručnej banke súhlas
zverejniť v zmysle zákona aj informácie chránené obchodným ďalebo bankovým tajomstvom
a takéto zverejnenie Dodatku a jeho prípadných prÍloh v plnom rozsahu nepovaŽuje za
porušenie bankového tajomstva. Ak klient nezverejní tento Dodatok v lehote troch mesiacov
odo dňa podpisu tohto Dodatku platÍ, Že k uzatvoreniu tohto Dodatku nedošlo.

4. Klient sa zaväzuje zaplatiť poplatok za zmenu Úverovej zmluvy vo výške 50,- Eur. Klient je
povinný uhradĺť predmetný poplatok najneskÔr do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpišu
tohto Dodatku na číslo Úverového účtu SK55 3000 0000 0000 0029 7262vedeného v Záručnej
banke, prĺčom poplatok sa povaŽuje za uhradený pripísanÍm peňaŽných prostriedkov na
uvedený účet

5. Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy pre Záruénú banku a
jeden rovnopis pre klienta.

6. Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
toho, Že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpÍsali. Zmluvné
strany súčasne prehlasujú, Že ho podpisujú oprávnené osoby.

V Prešove, ana.!....!.?.,.?.4/ V PreŠove, dňa.!.....!...::.i!:]

Za Slovenskú záručnú
a rozvojovú banku, a. s.:

/\
a' ?t ? 7?.ýaí: ;.;'i :ll.,

.r rozvo/p.,A {anka, a.s.
Ú\
......\J........

lng. Milan Soták
zamestnanec banky oprávnený
konať na základe poverenia

,/

" "/" " ", ","'
Mária KyseľoÝá / /
zamestnanec baáŕy oprávnený
konať na základe poverenia

Za obec Malý Slavkov:

--
Ladislav Oravec
starosta obce
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TotoŽnosť a podpis zástupcu klienta overil l a.. ..... dňa .'...'...'...'


