
Dodatok č.  1  k zmluve o termĺnovanom úvere č. 423/2020/UZ

Dodatok č. 1 k zmluve o teimĺnovanom úvere č. 423/2020/UZ

(ďalej  len Dodatok) uzavretý medzi stranami:

Obec Rudňany] IČO: 00329533, Rudňany 234, 053 23 Rudňany (ďalej  len Dlžník) a

Všeobecná úverová banka, a.s„ so sídlom Mlynské nivy  1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO:  31  320  155,
zBpísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.: 34lm (d'alej  len Veritel').

Tento Dodatok menĺ a dopíňa zmluvu o termĺnovanom úvere č. 423/2020/UZ uzavretú medzi DIžníkom a Veriteľom
dňa 29.05.2020  (ďalej  len  Zmluva  o  úvere) v  súlade  s  článkom  19.  prilohy Zmluvy  o  úvere  Všeobecné  obchodné

podmienky pre úvery.

1.             Výkladové pravidlá a derinĺcie

1.1             V tomto Dodatku:

1.2

(a)            Deň  účinku  dodatku  znamená deň,  v  ktoTý  veriteľ  akceptoval  splnenie  všetkých  dokumentámych
odkladacích podmienok uvedených v prílohe odkladacie podmienky tohto Dodatku, v takej  forme a
s  takým  obsahom,  al(é  sú  pre  Veriteľa  akceptovatel'né,  pričom  v  prípade,  Že  tento  Dodatok je  v
zmysle   Zákona  o   slobode   infomácií  č.   211/2000  Z.z.   v   znení   neskoršĺch   predpisov  povime
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  vel'kým  začiatočným  písmenom
uvedené v Zmluve o úvere majú v tomto Dodatku význam, ktorý je im priradený v Zmluve o úvere.

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.

Zmeny

Veritel' a Dlžník sa dohodli, že počnúc Dňom účinku dodatku sa Zmluva o úvere mení a doplňa nasledovne:

(a)            Ustanovenie článku 2. bod 2.2 (a) Zmluvy o úvere sa vypúšťa a mení nasledovným znenĺm:

ak by požadovaný Deň poskytnutia mal nastať neskôr než 31.07.2021 ;

(b)            Ustanovenie článku 6. bod 6.1. l   prilohy zmluvy o úvere špecifické podmienky úveru vyi)úšťa
a mení nasledovným znením:

Dlžnĺk   sa   zaväzuje   do   31.03.2021   predložiť   pľávoplatné   stavebné   povolenie,   alebo   iný   druh

povolenia na realizáciu lnvestíciĺ  schválených v Rozpočte obce a financovaných týmto úverom, vo
fome a s obsahom akceptovatel'nými pre Veritel'a.

3.            Záväzky Dlžníka

3.1            Dlžník   sa  zaväzuje   zaplatiť   Veritel'ovi   nasledovné   odplaty,   so   splatnosťou   v   deň   uzavretia  Dodatku,
najneskôr v najbližšie nasledujúci pracovný deň:
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Dodatok č.  1  k zmluve o termĺnovanom úvere č. 423/2020/UZ

Odplata Výšh Odphty
Odplata za zmenu zmluvných podmienok 100,00 EUR

3.2            Dlžnĺk sa zaväzuje riadne a včas splniť všetky povinnosti, ktoré sú mu uložené týmto Dodatkom.

Platnost,

V pri'pade,  ak Deň účinku dodatku nenastane v lehote 60 kalendámych dnĺ odo dňa podpisu tohto Dodatku,
tento Dodatok stráca platnosť a účinnosť v nasledujúci deň po uplynutí tejto lehoty.

Osobitné ustanovenia

Ustanovenie článku 8.1  (c) Všeobecných obchodných podmienok pre úvery sa na Dlžnĺka nevzťahuje.

Záverečné ustanovenia

S   výnimkou  zmien  výslovne   uvedených  v   článku  2  vyššie,   ustanovenia  Zmluvy   o   úvere  zostävajú  v

platnosti a účinnosti v pôvodnom znenĺ. Akýkoľvek odkaz v Zmluve o úvere na zmluvu o úvere sa odo Dňa
účinku dodatku považuje za odkaz na Zmluvu o úvere v znenĺ tohto Dodatku.

6.2 Ustanovenia  prílohy  Zmluvy  o  úvere  Všeobecné  obchodné  podmienky  pre  úvery,  upravujúce  rozhodné

právo,  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.

Príloha:

1.               Odkladacie podm ienky
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Dodatok Č.  1  k  zmluve  o  termi'novanom  úvere č.  423/2020/UZ

D'žník:

Dňa    .?Lí   /2     Ĺ.Ĺ'é'Lĺ

Obchodné  meno/Názov:  Obec  Rudňany

Meno:  Bc.  Ras[islav  Neuvirth

Funkcia/Oprávnenie:  starosta

Podpis:
'`'''         ĺ     ---''

Veritel':

Dňa.,.,...

Všeobecná úverová  banka,  a.s.

Meno:  Ing.  Jarmila  Hricová

Funkcia/Oprávnenie:  manažér kliemskych  vzťahov  scnioi.   (na základe  plnom()censtva zo  dňa 01.04.2020)

Podp,s:

ľuennkoc,Lnôp%;:,eanľe?d7acná:érk,-tskychvzt.ahov(nazák,adep,nomocenstv-odňao,o4.2o2o,

P()dpis:
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