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Dodatok č. 81/CC/20-D1
k Zmluve o záruke č. 81/CC/20
(ďalej „Dodatok“)
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej „Banka")
a
Obchodné meno:
Adresa sídla:
IČO:
(ďalej „Príkazca“)

Obec Cerová
Cerová 104, 906 33 Cerová
00 309 478

Časť 1. Úvodné ustanovenia Dodatku
Na základe Zmluvy o záruke č. 81/CC/20 zo dňa 12.02.2020 (ďalej „Zmluva“) sa Banka zaviazala vystaviť
Záruku v prospech Beneficienta, a to v sume, mene a za podmienok dohodnutých v Zmluve.

Časť 2. Obsah Dodatku
1.

Banka a Príkazca sa týmto dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:
a) Ustanovenie čl. II. Podmienky vystavenia Záruky, bod. 1., písm. e), i) sa vypúšťa a nahrádza sa
nasledovným ustanovením:
e)
i)

Príkazca predložil Banke originál platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí podpory, pričom
výška úveru je dohodnutá vo výške max. 1.101.270,- EUR, a
bude predložená kópia zmluvy o dielo uzatvorenej medzi dodávateľom a Dlžníkom vo
výške max. 1.101.270,- EUR s DPH.

b) Ustanovenie čl. II. Podmienky vystavenia Záruky, bod. 2 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným
ustanovením:
2. Banka vystaví Príkazcovi Záruku v prospech Beneficienta vo výške maximálne 1.101.270,EUR, ak Príkazca splní všetky podmienky stanovené Zmluvou.

2.

Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú Dodatkom dotknuté.
Časť 3. Poplatky

V súvislosti s uzatvorením Dodatku je Príkazca povinný zaplatiť Banke nasledovné Poplatky:
Zmena zmluvných podmienok na
350,- EUR
žiadosť Príkazcu:
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Časť 4. Záverečné ustanovenia Dodatku
1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
2. Ak je Príkazca povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom
prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými
stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Príkazca preukáže Banke zverejnenie Zmluvy
spôsobom podľa VOP.

.................... dňa: ....................

.................... dňa: ....................

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Príkazca
Obec Cerová

............................................

............................................
Ing. Ján Čerešník
starosta obce

............................................
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