Dodatok č. 1 k
Zmluve o návratnej finančnej výpomoci zo dňa 27.10.2020
uzavretá v zmysle zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej v texte len ako „dodatok k zmluve“)

uzavretý medzi :
Názov:

Obec Rudňany

Sídlo:

Rudňany 234, 053 23

IČO:

00329533

DIČ:

2020717842

IBAN:

SK03 0200 0000 0000 2412 0592

Zastúpená:

Bc. Rastislav Neuvirth - starosta obce

/ ďalej len poskytovateľ /
a
Názov:

RUPOD, s.r.o., r.s.p.

Sídlo:

Rudňany 234, 053 23

IČO:

52 756 751

DIČ:

2121127734

IBAN:

SK53 0200 0000 0042 1656 7653

Zastúpená:

Bc. Rastislav Neuvirth - konateľ

Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom
súde Košice I., oddiel : Sro, vložka : 47654/V
/ ďalej len príjemca /

Zmluvné strany sa dnešného dňa dohodli na znení tohto dodatku k zmluve. Mení sa nasledovné
ustanovenie Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci, a to:
čl. III
Podmienky poskytnutia výpomoci

Príjemca návratnej finančnej výpomoci sa zaväzuje celú sumu poskytnutej finančnej
výpomoci použiť výhradne na účel uvedený v článku II. Bod 3) tejto zmluvy a tiež sa zaväzuje vrátiť
návratnú finančnú výpomoc poskytovateľovi v splátkach nasledovne:

-

sumu 6000,- Eur (slovom: šesťtisíc eur) najneskôr do 31.12.2022,

-

sumu 6000,- Eur (slovom: šesťtisíc eur) najneskôr do 31.12.2023.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutie návratnej finančnej výpomoci príjemcovi
poskytovateľom je bezúročné.

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci ostávajú nezmenené.
Tento dodatok k zmluve bol vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane
jeden exemplár.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok k zmluve riadne prečítali. Tento dodatok k zmluve
vyjadruje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu, nebol urobený v tiesni ani za iných jednostranne
nevýhodných podmienok. S obsahom dodatku k zmluve súhlasia a na znak toho ho podpisujú.
Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na stránke obce v zmysle platných právnych predpisov.

V Rudňanoch, dňa 09.12.2021

............................................
poskytovateľ

...........................................
príjemca

