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Československá obchodná banka, a.s. Obec Horná Súča 

Československá obchodná banka, a.s. 

so sídlom:  Žižkova 11, 811 02 Bratislava 

IČO: 36 854 140 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B  

(ďalej len „Banka“) 

ktorú zastupujú: Ing. Eva Surovčíková 

Mgr. Jana Pížová 

kontaktné miesto: SME pobočka Trenčín 

adresa: Vajanského 3, 911 01 Trenčín 

 

a 

 

Obec Horná Súča 

Sídlo: 913 33 Horná Súča 233      

IČO: 00 311 561         

(ďalej len “Klient“ ) 

ktorého zastupuje:   Ing. Juraj Ondračka, starosta obce 

 

(Banka a Klient spoločne ďalej tiež „Zmluvné strany“) uzavierajú tento 

 

Dodatok č. 1 

k Zmluve o preklenovacom účelovom úvere č. 0383/19/08629 

(ďalej len „Dodatok“). 

 

Za účelom aktuálnej úpravy vzájomných záväzkových vzťahov Zmluvných strán vzniknutých na 

základe a v súvislosti so Zmluvou o preklenovacom účelovom úvere č. 0383/19/08629 zo dňa 

20.05.2019 (ďalej len „Zmluva“) sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách ustanovení 

Zmluvy: 

I. 

Pôvodné znenie Článku Úročenie,  splácanie, poplatky Zmluvy sa ods. 3) nahrádza týmto znením:  

3) Poskytnuté peňažné prostriedky sa Klient zaväzuje vrátiť nasledovne: 

a) osobitná splátka vo výške rozdielu zostatku celkovej skutočnej čiastky peňažných prostriedkov 

vyčerpaných z Úverového limitu a súčtu výšky splátok podľa splátkového kalendára uvedeného 

v ods. 3b) (pre vylúčenie pochybností, výška tejto osobitnej splátky bude znížená aj o súčet 

prípadných mimoriadnych splátok úveru z prijatých platieb NFP v zmysle príslušných ustanovení 

Zmluvy) je splatná najneskôr do 31.12.2021;  

b) zvyšná časť vo výške =52.750,-EUR bude zaplatená v ďalej uvedených splátkach a v dňoch 

splatnosti: 

i) deň splatnosti splátky: 21.12.2020 vo výške istiny =26.375,-EUR, 

ii) deň splatnosti splátky: 20.04.2021 vo výške istiny =26.375,-EUR, 

(pokiaľ by tento deň pripadol na iný než pracovný deň, potom mimoriadne v najbližší nasledujúci 

deň). Deň konečnej splatnosti úveru je 31.12.2021. 

 

 

 

II. 

Príloha Dodatku – „Príloha č. 1 – Vyhlásenie klienta Československej obchodnej banky, a.s.“  

predstavuje aktuálne znenie Prílohy č. 1 Zmluvy. 
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Československá obchodná banka, a.s. Obec Horná Súča 

III. 

1) Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v plnom rozsahu v platnosti. 

2) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť v nasledujúci 

deň po jeho zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v platnom znení. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení 

Dodatku nebudú dotknuté jeho ostatné ustanovenia.  

3) Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis prevezme Klient a jeden 

Banka. Všetky rovnopisy Dodatku majú právnu silu originálu. 

4) Zmluvné strany  svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní Dodatku sa zhodli na jeho 

obsahu vo všetkých bodoch a uzavierajú Dodatok na základe svojej slobodnej a vážnej vôle. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Vyhlásenie klienta Československej obchodnej banky, a.s. 

 

V Trenčíne, dňa …............................   V Trenčíne, dňa …............................  

Československá obchodná banka, a.s.   Obec Horná Súča 
Ing. Eva Surovčíková               Mgr. Jana Pížová   Ing. Juraj Ondračka, starosta obce  

 

 

 

……………………………………………  ………………………………………….. 

 Banka Klient 

 

 

Preukázanie totožnosti podpisujúceho: 

Doklad totožnosti:  

OP/PAS  číslo:  ……………………………… 

Platnosť dokladu totožnosti do: ………………….. 

Preukázanie verifikoval: …………… 

dňa:………………



 

 

 


