Dodatok č. 3S7/CC/17 - D2
k Zmluve o úvere č. 3S7/CC/17
(ďalej „Dodatok“)
Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48.832 37 Bratislava, IČO: 00151663
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka ôíslo: 601/B
(ďalej „Banka")

Obchodné meno/názov; Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa sídla: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 00803481
Zastúpená: JUDr. Ivom Nesrovnalom, LL.M.
Primátor
(ďalej „Dlžník“)

Č a s ťi. I^lvodné ustanovenia Dodatku
1.

Na základe Zmluvy o úvere č. 357/CC/17 zo dňa 29.06.2017 v znenie Dodatku č. 357/CG/17 - D l zo dňa
08.08.2017 (ďalej „lllverová zmluva") uzatvorenej rnedzi Bankou a Dlžníkom poskytla Banka. Úverový
rámec vo výške, forme a za podmienok uvedených v Úverovej zmluve:
Úverový rámec:
výška:

20.000.000,- EUR

z toho Nezáväzná časť úverového rámca vo výške 20.p00.000,- EUR ako
Splátkový úver vo výške:

2.

20.000.000,- EUR

Banka a Dlžník sa dohodli na na zmene Úverovej zmluvy spôsobom uvedeným v časti 2. tohto Dodatku.
Časť 2. Obsah Dodatku

1.

Banka a Dlžník sa týmto dohodli, že Úverová zmluva sa hnení nasledovne;
a) v ČI. I. Základné podmienky bodu 2.2. Splátkový úver z Nezáväznej časti úverového rámca,
sa časť „Lehota na čerpanie“ vypúšťa a nahrádza sa nasledovným ustanovením:
„Lehota na čerpanie:

2.

končí (i) dňom, v ktorom Dlžník načerpal celú výšku Splátkového úveru
alebo (II) dňom 18.09.2018, podľa toho, ktorý z dni uvedených pod
písmenami (I) a (II) nastane skôr.

Ostatné ustanovenia Úverovej zrniuvy nie sú Dodatkom dotknuté.

časť 3. Poplatky
V súvislosti 8 uzatvorením Dodatku ]e Dlžník povinný zaptetiť Banke nasledovné P(^latky:
Zmena zmluvných podmienok na
žiadosť Dlžníka:

neuplatňuje sa

Časť 4, Záverečné ustanovenia Dodatku

i.

Ak Je Dlžník povinnou osot>ou a Úverová zmluva Je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona
o slobodnom prístupe k informáciám (zätpn o slobode infbrmáciOi Dodatok nadobúda platnosť dňom Jaj
podpisu ztnluvťiými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Dl&ik i^ukéže Banke
zvecnenie Dodatku spôsobom podie VOP.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:.

Slovenská eporiteffla, a. s.

Dänlk
Hlavné mi

8loveiy|^i^^Milky!^retl8lava

!

C/

........
Ing, Sfonislav Plevák
Vedúd oddelenia
Verejný a neziskový sektor

Ing. Eduard Demel
Relationship Manager

17-D 9-2018

J U li/iv o Nesrovnal
Prirnatof

