
Dodatok č. 1 
k Zmluve o úvere č. 328/AUOC/2013 

(ďalej „Dodatok“) 
 
uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomášikova 48 
832 37 Bratislava  
IČO: 00 151 653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 601/B  
(ďalej „Banka") 
 
a 
 
Obchodné meno:  Obec Byšta 
Adresa sídla:   Okružná 9, 076 13 Byšta 
IČO:    00 331 392 
zastúpená starostom obce: 
Priezvisko, meno, titul: Beľuš Andrej 
 (ďalej „Dlžník“) 

 
Preambula 

 
Obec Slanská Huta, sídlo 044 17 Slanská Huta 68, IČO: 00 691 330 ako príjemca uzatvorí s riadiacim 
orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sídlo Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, 
IČO: 00 156 621 ako poskytovateľom pomoci, Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky č. HUSK/0901/2.3.1/0272, predmetom ktorej je poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku za účelom spolufinancovania realizácie schváleného Projektu. Projektovým partnerom 
1 je Dlžník. Subjekt Pusztafalu Község Önkormányzata, sídlo 68 Fő út, 3995 Pusztafalu, Hungary, DIČ alebo 
IČ DPH: 15546467 – 1 - 05 ako vedúci partner uzatvoril s riadiacim orgánom Národnou rozvojovou 
agentúrou Maďarska ako riadiacim orgánom Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku z fondu Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja - Subsidy contract (Project Code: HUSK/0901/2.3.1/0272, Project title: 
Pusztafalu, Füzerkajata, Byšta, Brezina, Slanská Huta - výstavba cezhraničnej cykloturistickej trasy 
spájajúcej tieto obce). Obec Slanská Huta, Dlžník, Pusztafalu Község Önkormányzata, Füzerkajata Község 
Önkormányzata a Közlekedésfejleszt ési Koordinációs Központ uzatvorili dňa 19.08.2010 zmluvu - 
Partnership Agreement, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností, pravidiel spolupráce pri 
implementácii Projektu, vrátane organizačných a finančných povinností zmluvných strán. Ďalej v celom texte 
tejto listiny spoločné označenie pre ktorúkoľvek alebo všetky zmluvy uvedené v tomto odseku len „Zmluva 
o poskytnutí NFP“ a spoločné označenie pre ktorýkoľvek zo subjektov Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, Národnú rozvojovú agentúru Maďarska alebo pre obidva subjekty spolu ďalej len 
„SO/RO“. Na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP bude Dlžníkovi poskytnutý 
nenávratný finančný príspevok za účelom spolufinancovania realizácie schváleného Projektu.  

 
I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Banka a Dlžník uzatvorili dňa 10.12.2013 Zmluvu o úvere č.328/AUOC/2013 (ďalej len „Úverová zmluva“). 
 

2. Banka poskytla Dlžníkovi na základe Úverovej zmluvy Úver v nasledovnej výške, forme a za podmienok 
uvedených v Úverovej zmluve: 
 

Úverový rámec: EUR 49.250,73 
slovom: štyridsaťdeväťtisícdvestopäťdesiat a 73/100 EUR 
poskytnutý ako: 

    Splátkový úver vo výške 49.250,73 EUR slovom:  
štyridsaťdeväťtisícdvestopäťdesiat a 73/100 EUR, 
zostatok Istiny Splátkového úveru ku dňu podpisu 
Dodatku je vo výške 49.250,73 EUR                    



 
3. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení Úverového rámca a Splátkového úveru za podmienok, 

uvedených v Dodatku. 
 

 
II. 

Obsah Dodatku 
 

1. Banka a Dlžník sa týmto dohodli, že: 
 

a) ustanovenie čl. I Základné podmienky, bodu 1.1. Základné podmienky Úverového rámca, ktoré sa týka 
Výšky Úverového rámca sa vypúšťa a nahrádza sa ustanovením, ktoré znie: 

 

Výška Úverového rámca: EUR 72.675,-  
slovom: sedemdesiatdvatisícšesťstosedemdesiatpäť eur 
 

 
b) ustanovenie čl. I Základné podmienky, bodu 1.2. Základné podmienky Splátkového úveru, ktoré sa 

týka Výšky Splátkového úveru sa vypúšťa a nahrádza sa ustanovením, ktoré znie: 
 

Výška Splátkového úveru: EUR 72.675,-  
slovom: sedemdesiatdvatisícšesťstosedemdesiatpäť eur 
 

 
2. Banka a Dlžník sa ďalej dohodli, že: 

 
a)  ustanovenie čl. III. Zabezpečenie, bodu 1. sa dopĺňa ustanovením písm. c) ktoré znie: 
 

c) záložné právo k pohľadávke v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva  a Mandátnej zmluvy č. 
328/AUOC/2013 – ZZ/2 zo dňa 13.03.2014, uzatvorenej medzi Bankou ako Záložným veriteľom 
a Dlžníkom  ako Záložcom.     
 

3.  Podmienkou poskytnutia navýšenej časti Splátkového úveru  je splnenie nasledovných podmienok Dlžníkom 
a uzatvorenie Dodatku k Úverovej zmluve: 
a)  Úverová zmluva ako aj zmluvy vzniknuté na jej základe, ktoré bolo treba v zmysle Úverovej zmluvy 

uzavrieť pred čerpaním Úveru sú v zmysle slovenského práva platné a účinné a boli zriadené a vznikli 
všetky Zabezpečenia podľa Úverovej zmluvy; 

b)  predloženie i) písomného potvrdenia Centrálneho registra zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
o zverejnení Dodatku č.1 k Úverovej zmluve a zabezpečovacích zmlúv podľa bodu I. v čl. III. tejto 
Úverovej zmluvy s ich prílohami a súčasťami v prípade, ak Dlžník zverejňuje zmluvu v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa osobitného predpisu, alebo ii) predloženie písomného 
vyhlásenia Dlžníka o zverejnení Úverovej zmluvy a zabezpečovacích zmlúv podľa bodu 1.v čl. III. tejto 
zmluvy s ich prílohami a súčasťami na webovom sídle Dlžníka, alebo v Obchodnom vestníku; 

c) Predloženie právoplatného rozhodnutia obecného zastupiteľstva, ktorým bolo schválené prijatie 
návratného financovania vo výške 72.675,- EUR; 

d) Predloženie právoplatného rozhodnutia obecného zastupiteľstva, ktorým bolo schválené zabezpečenie 
pre prijatie návratného financovania vo výške 72.675,- EUR; 

e) Predloženie potvrdenia hlavného kontrolóra Dlžníka o plnení pravidiel pre používanie návratných 
zdrojov financovania v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách po zohľadnení úveru. 

 
 
4. Ostatné ustanovenia Úverovej zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté. 
 

III. 
Poplatky 

 
1.  V súvislosti s uzatvorením tohto Dodatku je Dlžník povinný zaplatiť Banke nasledovné poplatky: 
 

Poplatok za navýšenie Úverového 
rámca: 

0,5% z navýšenej časti Úverového rámca 



 IV. 
Záverečné ustanovenia Dodatku 

 
1. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v tomto Dodatku sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Úverovej zmluvy, Úverových podmienok,  VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi 
predpismi, a to v tomto poradí.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy sa budú, podľa § 262 Obchodného 
zákonníka, spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

3. V prípade, ak je Dlžník povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu 
obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni doručenia písomného 
vyhlásenia Dlžníka Banke o zverejnení tohto Dodatku platnom znení s jeho prílohami a súčasťami v 
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky alebo na webovom sídle 
Dlžníka, alebo v Obchodnom vestníku v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Dlžník 
zverejňuje Dodatok v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, písomné 
vyhlásenie Dlžníka podľa predchádzajúcej vety môže byť nahradené písomným vyhlásením Centrálneho 
registra zmlúv o zverejnení Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník zverejní Dodatok a všetky 
jeho prílohy a súčasti a doručí Banke písomné vyhlásenie o zverejnení Dodatku lehote troch mesiacov 
odo dňa 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 nedoručí písomné 
vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Dodatok nebude zverejnený iným spôsobom, 
Dodatok nenadobudne účinnosť, zmluvné strany nie sú Dodatkom viazané a Dodatok sa zrušuje od 
počiatku. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, že ho 
neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni, na znak čoho ho podpisujú. 

5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Banka, jeden Dlžník a jeden 
SO/RO. 

 
Banka:        Dlžník: 
 
V Košiciach, dňa 13.03.2014    V Byšte, dňa 13.03.2014 
 
Slovenská sporiteľňa, a.s.    Obec Byšta 
 
 
 
.....................................................     .................................................  
Ing. Milan Štefanko      Andrej Beľuš  
vedúci oddelenia      starosta obce 
Územná a miestna samospráva 
         

   

           
..................................................... 
Ing. Slavomír Flaška  
account manager                 
odd. Územná a miestna samospráva             

Totožnosť osôb podpisujúcich za Dlžníka overil: 
         V Byšte, dňa 13.03.2014 
 
  
         ................................................. 
         Ing. Slavomír Flaška, AM  

 


