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Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č,.231036l09
Dodatok č. 8
Prima banka Slovensko, a's.
Sídlo: HodŽova 11, 010 11 Zilina
lČo: :t 575 951
lČppľl: sK2020372541
oddiel: Sa, Vložka čís|o:148/L
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Žiline,
(d'alej len banka)

obec Horná Seč
šolo' oň".nĺ úrad Horná Seč, Hlavná 19,935 3t Horná Seč
lČo: oosgzszł
Zastúpený: Edita Moravská, starostka o-bce
Čísloúčtu:sKog 5600 0000 00710335 6001
ČĺslooruÚ účtu:5K7o 5600 0000 oo2203762oo4
(d?lej len klient)

univerzálny úver
zákonníka tento dodatok k Zmluve o Dexia Komunál
Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s 5 516 ods, -1-občianskeho
doplnení nasledovných
a
zmene
na
dohodli
*'irnluuńâ
Ltô'éńo
zo dňa 16.12.zoóó, i'r. iărl.Jě
Zmluva o úvere č. 231036/09

'trany

ustanovení uvedenej zmluvy:

článok r.

Obsah dodatku
Predmet zmluvY

2.

Bod 2.2.t. sa rušíanahrádza nasledovným textom:
(zníženie o 6 000'00 EUR)'
2.2.L. Výška Úveru: 33 371'oo EUR, slovom: tridsaťtritisíctristosedemdesiatjeden EUR,

článok u.

Záverečnéustanovenia

1'
2'
3.
Á:.

ktoré by
vyjadrujú vôl'u zmluvných strán, nie sú im známe okolnosti'
Zmluvné strany Whlasujú, že zmeny vypl,ŕvajúce z tohto dodatku,
mene'
v
ich
konať
ă nJlnáŘ.úńluśuńiióeiáiĺ podpisy osôb.oprávnených
nô
sľanaňĺ á účinnosťdňom nasledujúcim po dni, kedy bolo Banke
'óoiiin"plaĺnv'
dodatok nadobúda platnosť onom pooňiJu ó'oómu ..luunými
Tento
z',â to preoložením písomného powrdenia o zverejnení, alebo
z.
211/20oo
preukázané ,u.r.:n"niă tJńio dodatku podl,azákona č.
skôr'
žiadosti au;.lky, pooľu toho, ktorá z ýchto skutočnostínastane
zverejnenĺm tohto dodatku v obchodnom vestníku na základe
záväzné'
strany
zmluvné
â'pre
plnom
nezmenené
rozsahu
ostatné ustanovenia Úverovej zmluvy ostávajú v
tohto dodatku'
Řlient nie je povinný zaplatiť Banke poplatok za Wpracovanie

V Hornej Seči, dňa 25.06.2020

obec Horná Seč

Prima banka Slovensko' a's.
Meno a priezvisko
Funkcia:

Pavol Peťovský

a firemný obďrod

Funkcia

edita Morâűská

Funkcia:

starostka obce

Podpis

Podpis

Meno a priezvisko:

t,l^/

Meno a priezvisko

lng. ĽubomÍr Matvej
Ťiremný bankár

Podpis:

9su20/0219
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