
     

 
 

Zmluva č. 5004/20/034- Dodatok č. 1 

    
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“) 

ktorého zastupujú: Ing. Peter Palečko 

Mgr. Martin Ondruš, MBA  

kontaktné miesto:  SME pobočka Košice 

adresa: Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice 

 

a 

 

Obec Hostovice 

Sídlo: Hostovice 171, 067 35 Pčoliné 

IČO: 00 322 971 

(ďalej len “Klient“ ) 

ktorého zastupuje: Ing. Peter Čopák, starosta obce    

číslo bežného účtu vedeného v Banke v euro: SK29 5200 0000 0000 1809 2556  

  

 

 

Dodatok č. 1 

 

k Zmluve o splátkovom a prekleňovacom úvere (spolu/financovanie z EU fondov) č. 5004/20/034 

(ďalej len „Dodatok“). 

 

S účinnosťou odo dňa 01.10.2021 sa Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 

vložka č.: 4314/B stala v zmysle § 69 ods. 3 a nasl. Obchodného zákonníka právnym nástupcom 

spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísanej v 

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 335/B (ďalej len ako "OTP 

BANKA"), teda vstupuje do všetkých práv a povinností OTP BANKY vyplývajúcich zo Zmluvy. 

 

 

Za účelom aktuálnej úpravy vzájomných záväzkových vzťahov Zmluvných strán vzniknutých na 

základe  a v súvislosti so Zmluvou o splátkovom a prekleňovacom úvere (spolu/financovanie z EU 

fondov) č. 5004/20/034 zo dňa 28.09.2020 v znení platných dodatkov (ďalej len „Zmluva“) sa Zmluvné 

strany dohodli na nasledovných zmenách ustanovení Zmluvy: 

 

I. 

 

1) Pôvodné znenie Článku VI. bod 1. Zmluvy sa nahrádza týmto znením:  

1. Konečná splatnosť Úveru je najneskôr 30.06.2022.   

2) Banka do 3 pracovných dní od účinnosti tohto Dodatku č. 1 vráti Klientovi finančné prostriedky 

použité na úhradu splátky istiny zo dňa 27.09.2021 zúčtované z bežného účtu Klienta č. SK29 

5200 0000 0000 1809 2556. 

 
II. 

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

2) Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami. Klient je povinný bez 

zbytočného odkladu po uzavretí tohto dodatku zabezpečiť zverejnenie tohto dodatku podľa § 5a 

Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
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po dni jeho zverejnenia. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku 

nebudú dotknuté jeho ostatné ustanovenia 

3) Pokiaľ bol tento Dodatok  vyhotovený v listinnej podobe, bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z 

ktorých jeden prevezme Klient a dva Banka. Všetky rovnopisy Dodatku majú právnu silu 

originálu. Pokiaľ bol tento Dodatok vyhotovený v elektronickej podobe, bol vyhotovený v 1 

rovnopise, ktorý bude každej zo Zmluvných strán elektronicky doručený po podpise všetkými 

Zmluvnými stranami. 

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. 

 

 

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

  

 

Československá obchodná banka, a.s.   Obec Hostovice 

Ing. Peter Palečko   Mgr. Martin Ondruš, MBA   Ing. Peter Čopák, starosta obce 

                    

 

 

 

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

                    Banka       Klient 

                                                                                                     

 

Preukázanie totožnosti podpisujúceho: 

Doklad totožnosti: 

OP/PAS  číslo:  ……………………………… 

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

Preukázanie verifikoval: …………… 

dňa:……………… 
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VYHLÁSENIE OSOBY, KTORÁ POSKYTLA ZABEZPEČENIE 

 

Obec Hostovice 

Sídlo: Hostovice 171, 067 35 Pčoliné 

IČO: 00 322 971 

(ďalej len “Klient“ ) 

ktorého zastupuje: Ing. Peter Čopák, starosta obce  

ako osoba, ktorá poskytla zabezpečenie pohľadávok Československá obchodná banka, a.s., so sídlom: 

Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO 36 854 140 (ďalej len „Banka“) zo Zmluvy o splátkovom a 

prekleňovacom úvere (spolu/financovanie z EU fondov) č. 5004/20/034 zo dňa 28.09.2020 v znení 

platných dodatkov (ďalej len „Zmluva o úvere“) vyhlasuje, že  

1. sa oboznámila s obsahom Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej Zmluve o úvere, 

2. súhlasí so zmenou v obsahu záväzkov zo Zmluvy o úvere a/alebo nahradením doterajších 

záväzkov novými záväzkami podľa Dodatku č. 1  a 

3. zabezpečenie pohľadávok Banky zo Zmluvy o vinkulácii vkladu č. 5004/20/034-ZZ-01 zo dňa 

28.09.2020 a zo Zmluvy o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 5004/20/034-BZ-01 zo dňa 

28.09.2020 trvá naďalej a zabezpečuje pohľadávku Banky s príslušenstvo zo Zmluvy o úvere aj 

po zmene v obsahu záväzkov a/alebo pohľadávku Banky s príslušenstvom vzniknutú 

nahradením doterajších záväzkov novými záväzkami podľa Dodatku č. 1. 

 

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

 

 

Československá obchodná banka, a.s.   Obec Hostovice 

Ing. Peter Palečko   Mgr. Martin Ondruš, MBA   Ing. Peter Čopák, starosta obce 

                    

 

 

 

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

                    Banka       Klient 

                                                                                                     

 

Preukázanie totožnosti podpisujúceho: 

Doklad totožnosti: 

OP/PAS  číslo:  ……………………………… 

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

Preukázanie verifikoval: …………… 

dňa:……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


