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Zmluva o Dexia Komunál eurofondy vere (B)
č.06/076110
Dodatok č. 1

Banka
Dexia banka Slovensko a.s.
Sídlo: Hodžova ll,Žilina,Ol0 l l
ICO: 31 575 951
rč nprr: sK202037254l
Zapísanáv Obchodnom registri Okresného sridu Žilina, Oddiel: Sa, V|ožka číslo: l48lL

Klient
obec Šintava
ídlo: Obecn tad,č.244,925 S|Šintava

ICO: 00 306 193
Zast pen : Miroslav Holička, starosta obce

uzatvfuaj v srilade s 516 ods. l Občianskeho zákonníka tento dodatok kZmluve oDexia
Komunál eurofondy rivere (B) ě. 061076110 za dňa 16.07.2010, na základe ktorého sa zrrrluvné
strany dohodli na znene a doplnení nasledovnych ustanovení uvedenej zmluvy:

Clánok I.

obsah dodatku

1. Definície a v kladové pravidlá

Rozhoduj ci deň - znamenákažd deň po uplynutí opakujricej sa 6 mesačnej lehoty odo dňa
ričinnosti tohto dodatku ě. lk Úverovej znluve resp. od predchádzajriceho Rozhodujriceho dňa"
pričom pri prvej fixácii írrokovej sadzby v srilade s! mto.dodatkom k Úverovej zmluve je
Rozhodujricim dňom deň ričinnosti tohto dodatku č. 1 k Uverovej znluve.

V prípade, ak by nemal byť Rozhodujrici deň pracovn; m dňom, Rozhodujricim dňom bude
nasledujírci pracovn; deň v tom istom kalendárnom mesiaci. Ak by v danom kalendárnom mesiaci
pracovn; deň nenasledoval, Rozhoduj cim dňom bude posledn; pracovn deň kalendárneho
mesiaca. V prípade, ak by mal Rozhodujrici deň pripadn ť na deň, kton číselne neexistuje (napr.

30. február), Rozhodujírcim dňom bude posledn; pracovn; deň príslušného mesiaca;

2. Predmet zmluvy

Bod číslo 2.2.1. sa ruší a nahrótdza nasledovn m texbm:

2.2,1. V škaÚveru: 40.129,58EUR,
slovom: Štyridsat'tisícstodvadsat'devát' eur pát'desiatosem centov.

2.2.3.4. Klient nie je oprávnen; opátovne ěerpať už splatenri časť Úveru.

ci deň sa činnosťou tohto dodatku mení nasledovne:

l16
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nasledovným textom:

2,2.4.Úročenie Úveru:

2.2.4.|. Druh úrokovej sadzby: Revizibilná

2.2.4.2,Základná sadzba je hodnota 6 mesačného EUNBOR.
2.2.43.Úrokové rozpátie je 2,50 %op.a.

2.2.4.4.Celková Revizibilná úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR + úrokové
rozpátie 2,50oÁp.a.

2.2.5. Splácanie Úveru:

2.2.5.1. Splátky istiny Úveru: rovnomerné

2.2.5.1.1. Frekvencia splácania: v mesačn ch splátkach vo vyške 836100 EUR
s v}nimkou poslednej splátky, ktorá bude vo vyške zostatku závázkov
z Uverovej zmluvy. Splátky bud r realizované k 14. dňu mesiaca.

Prvá splátka: 15.08.2011

2.2.5,2. Splátky rirokov Uveru: pravidelné mesaěné k 1. dňu, počnric kalendárnym mesiacom,
nasledujricim po mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené prvé Čerpanie Úveru. Banka je
oprávnená zaťažiť riěet Klienta uveden; v bode 8.4. Úverovej zmluvy za riěelom realizácie
splátky rirokov aj v prípade nedostatku peňažnl ch prostriedkov na ričte Klienta;

2.2.5.3. AmortizáciaÚveru: 14.07.2015

5. Úročenie

textom:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli na rirokovej sadzbe podlh bodu2.2.4 Úverovej zmluvy.

5.4.1. Hodnota základnej sadzby sa stanovuje dva pracovné dni pred Rozhodujricim dňom.
Základná sadzba sa pravidelne prehodnocuje v Rozhodujrici deň v hodnote EURIBOR
uvedenej v bode 2.2.4.2 platnej dva pracovné dni pred Rozhodujricim dňom.

5.4. l .1 . V prípade, ak dva pracovné dni pred Rozhodujricim dňom nebude hodnota
EURIBOR uvedená v bode 2.2.4.2, stanovená, použije sa hodnota EURIBOR
uvedená v bode 2.2.4.2.platnáv posledny predchádzajtici pracovn deň.

Ak nebude možné vyššie popísan; m spósobom základn sadzbu určiť (najmá
z dóvodu mimoriadnej situácie na medzibankovom trhu), bude základná sadzba
stanovená bankou v hodnote zodpovedajricej sadzbe predaja 6 mesačn; ch
depozitov obvyklej v deň urěenia na bankovom trhu, zaoknihlenej na dve desatinné

5.4.2.

5.5.

mlesta. l,

Prehodnoten á základná sadzba vstupuj e do ěinnosti v Rozhoduj rici deň.

Banka má právo adekvátnym spósobom meniť rirokovri sadzbu v prípade, ak dójde k zmene
miery rizika Kliená. Zmena miery rizika Klienta móže srivisieť predovšet\ m so zmenou
ratingu Klienta stanoveného Bankou, alebo so zmenou rizikovej váhy Klienta podl'a
pravidiel stanoven; ch Národnou bankou Slovenska. Pre posridenie zmeny miery rizika
Klienta sri rozhodujrlrce skutočnosti platné v čase ich ostatného posridenia v porovnaní
s aktuálnymi rozhoduj cimi skutočnost'ami. Príslušnri zmenu rokovej sadzby je Banka

2.2.5.7 .2.

Klient sa zavžizuje z poskytnuq ch peňažn; ch prostriedkov platiť Banke riroky vo v ške
aktuálnej írrokovej sadzby stanovenej podlb ustanovení Úverovej zmluvy.

Peňažné prostriedky poskytnuté Bankou sa zaěinaj ťrročiť dňom ich čerpania.

V Ška rokov sa vypočíta podl'a uplynu! ch dní na základe 360-dňového roka (3651360,
resp.366/360).

5.4.1 .2.
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oprávnená uskutoěniť automaticky bez dodatkov k Uverovej zmluve. Banka predmetnú
zmenu v primeranej lehote oznámi Klientovi.

5.6. Ak poěas platnosti Úverovej zmluvy dójde k závažným zmenám v činnosti, štruktúre alebo
situácii na medzibankoqých trhoch, následkom ěoho náklady Banky na získanie depozít v
príslušnej mene Úveru na obdobie zodpovedajúce obdobiu prehodnoteniazákladnej sadzby
v zmysle ustanovení Úverovej zmluvy, sú vyššie ako kótovaná referenčná úroková sadzba
pre príslušnú menu (6 mesačný Euribor), Banka je oprávnená podl'a vlastného uváĚenia
meniť uplatňovanú úrokovú sadzbu tak, aby zodpovedala jej nrákladom vzniknutým v
súvislosti s Úverovou zmluvou jednostranne bez dodatku k Úverovej znluve. Banka znenu
v primeranej lehote oznámi Klientovi.

5.7. Banka móže kedykoltek počas trvania úverového vďahu Klientovi ponúknuť inú zmenu
spósobu úročenia. Túto zmenu budú v prípade súhlasu Klienta zmluvné shany riešiť
formou dodatku k Úverovej zmluve.

5.8. Klient je oprávnenl jedenkrát za kalendárny rok za poplatok určen; v Sadzobníku
poplatkov požiadať Banku o prehodnotenie miery jeho rizika a s { m s visiace
prehodnoten ie rirokovej sadzby.

6. Poplatky azávázková provízia

Bod číslo 6.3. sa ruší a nahrádza nasledovn}lm textom:

6.3. Klient sazav'dzuje platiť ročne poplatok za administráciu a monitorovanie Úveru za príslušn;
kalendárny rok vo q ške 82,98 EUR splatn; do 31.0t. prís|ušného kalendárneho roka;

Bod číslo 6.4. sa ruší a nahrádza nasledovn m textom:

6.4. Klient nie je povinnl zaplatiť poplatok za predčasnri splátku Úveru v prípade realizácie
predčasnej splátky z Vlastn ch nenávratnych zdrojov Klienta alebo v pdpade realizárcie
predčasnej splátky z Nenávratného finančného príspevku. Klient je povinn pred
realizáciou predčasnej splátky preukénať Banke splnenie tejto podmienky. V ostatn ch
prípadoch je klient povinn zaplatiť banke poplatok za predčasnri splátku Uveru vo q ške
4 % p. a. z hodnoty predčasne splatenej sumy.

8. Splácanie Úveru, inkaso a započítanie

textom :

8.1 . Klient sa
ustanoveniami.

8.2. V prípade,
vykon aná v

zav'ázuje splácať záv'azky z Úverovej zmluvy v srilade s nasledovn; mi

ak deň splátky istiny nebude pracovn m dňom, splátka istiny Úveru bude
naj bližší nasleduj irci pracovny deň.

oprávnená meniť ttěet, cez ktor budri realizované splátky Úveru a splátky
Každ tak to zmenu je Banka povinná oznámiť Klientovi, pričom zmena
činnosť na tretí deň odo dňa doručenia oznámenia o zmene Klientovi. Klient je

8.2.1. Posledná splátka istiny Úveru bude vykonaná v deň Amortiácie Úveru.

8.3. V prípade, ak deň splátky irrokov nebude pracovn; m dňom, splátka rirokov Úveru bude

vykonaná v najbližší nasledujtici pracovn; deň.

Posledná splátka rokov Úve.u bude vykonaná v deň Amortizácie Uveru.

Splátky Úveru a splátky poplatkov vykoná Banka inkasnl m spósobom z tňtu Klienta
1015195001/5600.

8.3.1.

8.4.

8.4.1 . Banka je
poplatkov.
nadob da

Dexia - 1476106105l l-Dexia Komunál eurofondy ríver _dodatok



následne povinný splátky Úveru a splátky poplatkov zasielať na účet uvedený Bankou,
pričom kažÁú platbu je povinný identifikovať podl'a požiadaviek Banky.

8.4.2. Klient je povinný uhradiť akýkol'vek svoj peňžný závazok podlb Úverovej zmluvy bez
akYchkol'vek zráůok. V prípade, ak by Klient podl'a právneho predpisu nážku uskutočnil
a Banka by v dósledku takéhoto jeho konania obdržala neúplnú sumu splátky Uveru, Klient
je povinný Banke bezodkladne doplatiť zrážku tak, aby Banka obdňala čiastku v zmysle
Uverovej zmluvy.

8.4.3. V prípade, že na účte Klienta nebude dostatok finančných prostriedkov na riadnu úhradu
jeho splatných závazkov z Úverovej zmluvy, budú inkasované prostriedky použité na
zaplatenie splatných závázkov Klienta v nasledovnom poradí:

splátka poplatkov, splátka naakumulovaných úrokov Úveru, splátka istiny Úveru, splátky
sankěných platieb.

Deň Amortizácie Úveru sa móže meniť v zmysle bodu 8.6 a v zmysle bodu 12.4.3.
Úverovej zmluvy.

8.5.

8.6. V prípade realizácie predčasnej splátky časti Úveru je Banka oprávnená primerane upraviť
dátum Amortizácie riveru tak" aby splnenie záv'ázkov Klienta zodpovedalo dohodnu{ m
alebo stanoven m splátkam Úveru podl'a bodu 2.2.5 zmluvy. Dátum Amortizácie riveru
písomne oznámi Banka Klientovi,

8.6.1. Za predčasnir splátku sa nepovažuje splatenie Úveru alebo jeho časti uskutočnené v lehote
l0 dní pred termínom dohodnu{ m touto Úverovou zmluvou.

8.6.2. Ak v deň predčasnej splátky nebude mať Klient na irčte dostatok finančnl ch prostriedkov,
Banka bude považovať žiadosť na preděasnri splátku za bezpredmetnri a splátku
v stanovenom a ani v neskoršom termíne nezrealizuje.

8.7. Banka je opnávnená uspokojiť svoje pohl'adávky z tejto Úverovej zmluvy, z platieb
prijíman ch na ričet Klienta, alebo použiť na započítanie t chto pohl'adávok peňažné
prostriedky na ričtoch (prípadne vkladn ch knižkách alebo in ch vkladov ch produktoch)
Klienta, ktoré mu vedie alebo bude viesť poěas trvania Uverovej zmluvy atobez ohl'adu na
splatnosť vzájomn; ch pohl'adávok. O tak chto rikonoch je Banka povinná bezodk|adne
informovať Klienta.'

8.7.t. Pre ričely započítania pohl'adávok v cudzej mene sa použije kurz Banky deviza- niákup
platn v deň vykonania započítania.

8.8. Klient oprávňuje Banku k inkasu prostriedkov zo všetk ch_jeho ričtov, ktoré mu vedie alebo
bude viesť (t. j. Banka je oprávnená zaťažiť čty Klienta). Oatej Klient oprávňuje Banku, aby
rezervovala resp. blokovala finančné prostriedky na tičtoch K|ienta, ktoré mu vedie alebo
bude viesť, a to v prípade, ak na ričte uvedenom v článku 8.4. Úverovej zmluvy nebude mať
dostatok prostriedkov, ktoré by mohli slrižiť na vyrovnanie jeho splatn ch závázkov voči
Banke.

8.9. Klient je opnívnen za poplatok požiadať Banku o odklad splácania istiny. Povolenie
odkladu splrácania istiny 

-je 
podmienené prehodnotením podmienok poskytnutia Úveru

bankou. Vprípade povo|enia odkladu splácania istiny bude táto zmena riešená formou
dodatku k Uverovej zmluve,

12. Sankcie

textom:

12. l. Všeobecné ustanovenia

l2.1.1. V prípade, ak Klient poruší ktorukol'vek z jehopovinností podl'a člránku l0. tejto Úverovej
zmluvy a ani po predchídajticom upozornení Banky v dodatočnej Bankou stanovenej
lehote nevykoná nápravu alebo takáto náprava nie je možná:
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12.1.1.1. Banka je oprávnená zv šiť rirokovri sadzbu až do obnovenia dodržiavania
povinností Klienta v rozpátí od 6 mesačného EURIBOR + rirokové rozpátie 2,50 Yo p.a. do
6 mesačného EURIBOR * rokové rozpátie 2J0 % p. a., pričom zvyšenie sa nedo! ka
ustanovení o sankčn ch rrokoch;

12.1.2. Vprípade, ak Klient poruší niektorr]r zpeňažn ch povinností vypl;vajricu zÚverovej
zmluvy, móže Banka:

l2.1.2.1. vyplniť a uplatniť zmenku Klienta v s lade s článkom 1 l. Úverovej zmluvy.

12.1.2.2, Banka je oprávnená požadovať od Klienta poskytnutie alebo rozšírenie
zabezpeěenia.

l2.1,3, Sankcie uvedené v Úverovej zmtuve móže Banka uplatniť jednotlivo aj kumulatívne.

12.1.4. Banka je oprávnená spoplatniť prípadné upomienky zasielané Klientovi vzmysle
Sadzobníka poplatkov, ktor je platn v deň zaslania upomienky.

12.2. Omeškanie

12.2.1. Nezaplatená istina Úveru sa riročí aktuálnou irrokovou sadzbou v zmysle bodu 2.2.4.
Uverovej zmluvy a s časne sa ričtuje rok z omeškania vo q ške 7r0 Yo p.d., d to až do
dobyjej zaplatenia.

12.2.2. Po dni Amortiácie Úveru alebo pri požadovanom predčasnom splatení Úveru zo strany
Banky prináleží Banke za věas nezaplatenri istinu Úveru r]rrok z omeškania vo v; ške
poslednej platnej rirokovej sadzby v zmysle bodu 2,2.4, a 5. Úverověj zmluvy zq šenej
o 7 r0 Yo p. &., & to až do doby jej zaplatenia,

12.2.3. Nezaplatené roky sa sankčne spoplatňuj sadzbou 20,0 Vo p. a., platnou v prq deň
omeškania, ato až do doby ich zaplatenia.

12.2.4. Banka si vyhradzuje právo meniť q šku riroku z omeškania uvedeného v bodoch 12.2.1.
a 12.2.2., ako aj sankěného poplatku uvedeného v bode l2.Z.3. Úverovej zmluvy.

12.2.4,1. Banka o prave v šky rokov z omeškania alebo sankčného poplatku Klienta
upovedomí minimálne 5 pracovn; ch dní pred činnosťou pravy.

14. Poskytovanie informácií a ochrana osobn ch r dajov

Bod číslo l4.4. sa ruší a nahrádza nasledovn m textom:

l4.4. Klient q slovne sťrhlasí s poskytnutím ak; chkoltek informácií f kaj cich sa tejto Úverovej
zm|uvy ako aj in ch zmlriv srivisiacich s touto Uverovou zmluvou alebo Projektom
Riadiacemu orgánu alebo Sprostredkovatel'skému orgánu , alebo príslušnému orgánu, ktory
v zmysle Zmluvy o spolupráci nastripi ako oprávnen; príjemca informačn; ch alebo in; ch
povinností na miesto Riadiaceho orgánu, alebo príslušn; m Orgánom zastupujťrcim
Slovenskri republiku najmá (nie však v lučne) informácií o:

o verovom vďahu založenomtouto Úverovou zmluvou, a o inl ch zmluvách srivisiacich
s touto Úverovou zmluvou azáložn ch zmluvách nazabezpeěenie pohlbdávok Banky
z tejto Úverovej zml uvy,

o termíne vykonania konholy plnenia podmienok tejto zmluvy azmlix s ňou srivisiacich u
Klienta. Klient srihlasí, že na predmetnej kontrole sa móže(u) zričastniť aj

zástupca(ovia) Riadiaceho orgánu alebo oSprostredkovatel'ského orgánu alebo Orgánu
zastupuj ceho SR.

o skutočnostiach vypl vajricich zanalyzy ekonomickej situácie klienta, ktoré by viedli
k zatriedeniu pohl'adávky Banky z tohto rlveru do triedy neštandardn; ch pohl'adávok
v zmysle príslušného opatrenia Národnej banky Slovenska.

o akomkol'vek porušení podmienok tejto Úverovej zmluvy,

o schválení dodatku k tejto Úverovej zmluve,
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odstúpení Banky od tejto Úverovej. zmluvy alebo vyhlásení predčasnej splatnosti Úueru
a o dóvodoch odstúpenia od tejto Uverovej zmluvy alebo vyhlásenia predčasnej
splatnosti Úveru,

ozaěatí qýkonu záložného práva niadeného vprospech Banky, podaní návrhu na
vykonanie exekúcie alebo dražby na majetok Klienta, resp. po získaní takejto informácie
o vedení exekúcie alebo dražby na majetok Klienta treťou osobou,

o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštruktura|izácie Klienta rep.
o získaní informácie o podaní takéhoto návrhu,

o výsledku výkonu záložnéhopráva,zániku resp. každej zmene obsahu záložnéhopráva,

o podaní trestného oznámenia.

čHnok It.

záverďné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, žn zmeny vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o Dexia
Komunál eurofondy úvere (B) č. 061076110 vyjadrujú vól'u zmluvných strán, nie sú im
známe okolnosti, ktoré by ho robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osób
oprávnených konať v ich mene.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo Banke preukázané zverejnenie tohto dodatku podl'a
zákona ě. 21112000 Z.z-, a to predložením písomného potvrdenia o zverejnení, alebo
zverejnením tohto dodatku v Obchodnom vestníku na zilklade žiadosti Banky, podl'a toho
ktotá ztýchto skutočností nastane skór.
Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) ě. 061076110 osávajú
v plnom rozsahu nezmenené a pre zmluvné strany závázné,

4. Tento dodatok je vyhotovený v troch originálnych exemplároch, z ktorych Banka obdrží
dva a Klient jeden rovnopis.

5. Klient nie je povinný zaplattť Banke poplatok zavypracovanie Dodatku č. l k Zmluve o
Dexia Komunál eurofondy úvere (B) é.061076/l0 zo dňa l6.07.2010.

V Trnav dňa 15.07.20ll V Trnave dňa 15.07.2011

1.

2.

nJ.

Dexia banka Slovensko &. .

Meno a priezvisko:
Funkcia:

Podpis:
r"irilji

g.Roman Novák, PhD.
iegionál neho obchodného centra

obec sintava
Meno a priezv sko: Miroslav Holička
Funkcia: osta obce

Podpis:

Meno a pri

Funkcia:

Podpis:

Pečiatka:

i6" Daša Nováková
obchodny manažér

Pečiatka:

.,A

Dexiq bonko Slovensko g" .

00l4

Dexia - 1476106105l l-Dexia Komunál eurofondy ver _dodatok 616


