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Dodatok č. 446/CC/21-D1 
k Zmluve o úvere č. 446/CC/21 

(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:     Porubské služby, s.r.o.   
Právna forma:   Obecná s.r.o. so štatútom registrovaného sociálneho podniku (r.s.p.) 
Adresa sídla:                    Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba 
IČO:                                  52 886 191 
Register:    Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 73972/L 
(ďalej „Dlžník“) 

 
Časť 1. Úvodné ustanovenia Dodatku 

 
1. Na základe Zmluvy o úvere č. 446/CC/21 zo dňa 31.05.2021 (ďalej „Úverová zmluva“) uzatvorenej medzi 

Bankou a Dlžníkom poskytla Banka Splátkový úver vo výške, forme a za podmienok uvedených v Úverovej 
zmluve: 

 
Splátkový úver: 

výška:                          45.600,- EUR  
 

2. Banka a Dlžník sa dohodli 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 mení nasledovne: 

 
a) Ustanovenie čl. I. Základné podmienky bodu 1. časť „Poskytnutie“, sa v časti „účet pre 

poskytnutie Splátkového úveru“ vypúšťa a nahrádza sa nasledovným ustanovením: 
 

  účet pre poskytnutie Splátkového  

  úveru: 
o v prípade refinancovania  

                                                      účet Dlžníka č. SK18 0900 0000 0051 6794 1526 

   
o v prípade financovania 

účet tretej osoby uvedený v Žiadosti o čerpanie alebo účet Dlžníka č. SK18 
0900 0000 0051 6794 1526 s následným prevodom na účet tretej osoby 
uvedený v Žiadosti o čerpanie 

 
b) Ustanovenie čl. I. Základné podmienky bodu 1. časť „Splácanie“, sa v časti „Účet pre splácanie“ 

vypúšťa a nahrádza sa nasledovným ustanovením: 
 
Účet pre splácanie:  SK18 0900 0000 0051 6794 1526 
 

 
2. Ostatné ustanovenia Úverovej zmluvy nie sú Dodatkom dotknuté. 
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Časť 3. Poplatky 
 

V súvislosti s uzatvorením Dodatku je Dlžník povinný zaplatiť Banke nasledovné Poplatky: 

Zmena zmluvných podmienok na 
žiadosť Dlžníka: 

neuplatňuje sa 

 
 

Časť 4. Záverečné ustanovenia Dodatku 
 

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  
2. Ak je Dlžník povinnou osobou a Úverová zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Dodatok nadobúda platnosť dňom jej 
podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Dlžník preukáže Banke 
zverejnenie Dodatku spôsobom podľa VOP. 

 
 
Bratislava, dňa:................. .................... dňa:................. 
  
 
Slovenská sporiteľňa, a. s.  Dlžník 
 Porubské služby, s.r.o. 
  
 
 
..................................................  .................................................. 
Ing. Rastislav Blažej  Ing. Pavol Sandanus 
vedúci oddelenia  konateľ 
 
 
 
 
................................................ 
Mgr. Richard Fekete 
špecialista senior  
 
 
Totožnosť Dlžníka overil: 
 
Meno a priezvisko, funkcia:………………………… 
 
Dátum a miesto: …………………………………….. 
 
Podpis:……………………………………………….. 
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